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 ةايحلا ىف ريسن ال اننإ

 اهي ريسنو اهلمحت اننكلو

 ناسسحأ



 ناكيرمألا» ةسردم فيصر ىلع ءانس تفقو

 1 .ةسردملا ىز ةيدترم ..سيسشر عراشب «جدلوك

 ,ددرت اهينيع ىفو ..ةبيقح اهدي ىفو .ىنبلا نوللا
 ,ةعيرس تاتفل تفلتتو .فوخ ةرظن ىلإ انايحأ بلقني |[ ]

 ىلإ رظنت دوعت مث ..اهرهظ قوف اهعم تفلتت ةريصقلا اهتريفضو
 .بقرت ةسردملا باب

 .تابلاطلا جرختو ,ةسردملا سرج قديس قئاقد سمخ دعب

 تذخا مث ..اهعم تفلتت اهترديفضو ءاهلوح تفلتت ءانس تداعو

 ,تابلاطلا راظتنا ىف فقاولا ليوطلا تارايسلا فسم ىلإ رظنت
 اهيوث ىلإ ترظن مث ..اهانيعهطققل قئاس لك هجو ىف ققحتو
 دوعتو اهترتس رارزأ كفتو ءاهيديب هيف ىيواست تذخاو «,ىسردملا

 ةسردملا ةراشو ءاشمركه اميدق ىديي بوكثلا نإ ..اهمضتو

 .ةحلاك وديت هردص ىلع ةموسرملا

 تعفر مث ..ةمساحلا ةظحلل بهاتت اهنأك اهرهظ ءانس تدشو

 مث ..اهعارذ قوف اهتماناو ءاهرصخ بناج قوف اهتزكرو اهتييقح
 .ةسردملا باب ىلإ رظنت تداع

 .سرجلا قدو
 طاشني اهانيع تعملو ..ةتغابم ةكرح ىف اهسأر ءاثس تعفرو

 ءاهتعلتبا نإ تثبل ام ةتفاخ ةماستبا اهيتفش قوف تفاطو «قفاد
 راهيسو سك نوزتلاو فوحلا ةحيبتتع تداماو

 :ةيرالملا باب خمكقاو
 0533535 كا ا مذ لمص ل سي يسلب
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 «نالزغلا نم عيطقك تامحازتم تاعرسم تابلاطلا تجرخو

 .فاقز ةلفح ىلإ تاجراخ نهنأك نهتاكح ضب ططخت نهتاوصأآو

 ىطخ ىف نهنيب تراسو ..تايلاطلا نيب ءانس تسدنا ةعرسبو

 ةفيفخ ةرمحو ءاهيتيع قوف ةيخرم اهنوفجو ءسكنم اهسأرو «ةكيطب
 .اهيتنجو ىسكت

 مث ..اهيلع فرعتت نأ لواحت اهنأك تايلاطلا ىدحإ اهيلإ ترظنو
 .اهفرعت نأ ديرت الو ءاهفرعت ال اهنأك اهنع تقرصنا

 اديعب نعرسي مث «ةعيرس تارظن اهيلإ نرظني تابلاطلا ةيقبو
 .نسماهتي نهو ءاهنع

 ىلإ تفلتت نأ لواحت الو ,ةثيطبلا اهتاوطخ ىطخت لازت ال ءانسو
 .اهلوح نم تابلاطلا

 ليوط باش .لباقملأ فيصرلا نم عراشلا ربع ةظحللا هذه ىفو
 ..مستيع ميسو ةهجيوو...ةفساو ةتاوطخو ,ناتلئول ةاقاع :.ةماقلا
 نم بناج ىلع هقرفي هرعشو ..هيلع ىدبت ىتلا ةروطخلا تارامأ مغر
 ىف هديب اهحيزي نأ لواحي .هنيبج ىلع ةلصخ هنم ىلدتتو .هسأر
 ةلماك ةلدب دترم ىهو ..ةيلاتلا ةوطخلا ىف طقستو دوعتف ؛ةوطخ لك
 قنع طابرو ءءارفص رارزأ:اذ ءارمحلا ةفيطقلا نم ىريدصو ءءاقرز
 .هعيملت ىف هلك هموي ىضق هنأك عملي دوسأ هؤاذحو ءاضيرع

 .عراشلا زاتجاو
 هيفيع لكو ..ةسردملا باب نم راتتمأ ةعضب دعب ىلع فقوو

 ..ةكيطبلا اهتاوطخ ىف هنم برتقت ىهو ..ءانس قوف ناتزكرم
 مث ..ةفيفخ ةماستبا تمستباو ءاهينيع تعفقر هيلإ تلصو امدنعو

 .اهيناجب راس ..اهي قحلو
 : هيلإ رظنت ال ىهو حوحبم توص ىف ءانس تلاقو
 :اناقراش اهلي ايئدلا ..دمحم اي ىقتج سشيشمت اه -

 : نيتليوطلا هيقاس قوف نم اهيلع لطي ىهو لاق مث ..ايند
 سب ..كمع نبا الو ىكوخأ ىتوركتفيح ..فرعياح شدحام -
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 .ىعيبط ىشما ..كلهم ىلع ىشما ..ةدك شيرجتام ىتنا
 : اهكايترا دتشا دقو ءانس تلاق

 ءاتس تعقرو ..اهقيسو هاطخ دمحم حتف ءاهيلع دري نأ نودو

 ىف عوست نأ ترطضاو ..هتعبتو :هرهظ قوف اهينيع تزكرو اهسأر
 ,اهيلاوح تفلتت تداع ةأجف مث ..ةعساولا هتاوطخب قحلتل اهاطخ
 .اهينيع نآلمي فوخلاو ددرتلاو ..ائيش تركذت اهنأك

 .نادويسلاو رضمر عزان ىو ونعم تفرشتاو

 .ءانمس هتعبتو

 ءاهباي متفو :عراشلا لوأ دنع ةفقاو ةرجأ ةرايس ىلإ هجتا مث

 هنأك ةريغص ةماستبا اهل مسثبيو ءءانس نع ثحبي هفلخ تفتلاو

 .اهعجشي
 ..جدهتي اهردصو ..ثهلت ىهو «ةرايسلا لخاد ىلإ ءانس تزفقو

 ةحرم ةنر هتوص ىفو قئاسلا ىف حيصي وهو ءدمحم اهءارو لخدو

 طش انني رطعلا -
 .امهي ةرايسلا تقلطناو
 ةذفان ةيحان اههجو بناجب اهتعضوو اهتبيقح ءانس تعفرو

 : ثهلت لازت ال ىهو تلاقو ..اهسفن ىفخت نأ لواحت ,ةرايسلا
 .ةفئاخ ..دففماان ةقياخ افا -
 : ةقث ىف مستبي وهو دمحم لاقو

 قش ربت انا فاغأ امااتوعه ند مم'اتحاا ام لوط .-
 اوقرفي نيفياخ انك ..ىلع الإ ىتفخ ام كرمع ىتنإو ..ىكيلع الإ
 .ائنيب قرفي ردقياح شدحام نأل فاخناح شم تقولدو . .اننيب

 فوخ امهؤلم «نيتعشاولا اهينيع هيلإ عقرت ئهو ءانس :تلاقو

 ا ل سوتو

0 
 : الئاق اهيلع طغضو اهدي طقتلاو هدي دمحم دمو
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 .نينتالا انحا انتيب الإ تيب كل شاقب ام . .ءاتس اب صالخ -

 .انأ الإ ىكيلع رودياح شدح امو
 0 وعلا 0 الا هع تيفو

 لبق تسملا نمو ؛ 'اهتونراطب سان نمو :دنزتلا نهو :فوعلا
 .لوهجملا

 ةبيقحلا فخ نم قيرطلا ىلإ رظنت تذخأو ءهنع اهسأر ترادآو

 .اههجو بئاجي اهعفرت ىتلا
 .ىرخاألا ةذفاثلا نم قيرطلا ىلإ رظتي دمحمو

 .تماص امهالكو

 .لوهجملا وحن هبلق تاقفخ ءارو ىرجي امهالك
 اههجو تفخأو ,ةرايسلا دعقم قوف اهسفن ءانس تقلأ ةأجفو

 .اهسأر قوف اهتعضوو اهعم اهتبيقح تبذجو .دمحم ىقاس قوف
 : عزف ىف دمحم لاقو

 ؟ كلام ..هيا -

 : ىكبت داكت ىهو ءاتس تلاقو

 .ىتلاخ نبا نيسح تفش ىنإ ىل ايهتا -
 وهو لاقو ءاهيلإ هينيعب داع مث ,ةرايسلا ةذقان نم دمحم لطأو

 : هديب اهتريفض ىلع حسميو مستبي

 ىف ىشام نيسح ناك ىل ىتح ..ةنونجم شيقبتام ىتس اي -
 !..و ..كفوشي قحلياح شم .عراشلا

 : هيقاس ىف اًئيتخم لازي ال اهسأرو ءانس هتعطاقو

 .ابايو ..هيا لمعتاح امام ىرت اي ..ةفياخ ..ةقياخ انأ --

 حبسي هنأك ؛هعباصأب اهتريفض بعادي لازي ال ىهو دمحم لاقو

 : بحت ةعيبست هيلع
 ,ةتس ةعاسلا نوفيلت مهل برضي قيفوت عم تقفتا انأ -

 .نيف انحا لوقي ام ريغ نم ءىكيلع مهنمطيو
 : ةلئاق تدهنت مث ءاهلبقت دمحم قاس ىف اهيتقش ءانس تقصلو

  .رتسي انبر -
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 : كلمحم لاقو

 .ضعب عم اوبرهيو ..ضعب اوبحيب نينثا لك عم انبر -

 ..انيح ةرايسلا ةذفان نم لطيو ..انيح اهيلإ رظنيو ءاهتريفضب حبسي
 ”.ةروطخلاب ساسحإلا تاراماي انيمي ههجو: يستكتو

 اذه نم بعت هتأك ىدبسي مث ..اهيلع مدقي ىتلا ةوطخلا ةروطخ

 .ةريبك ةماستبا مستكييو ءانس ىلإ رظنيو ءههجو حيريف ,ساسحإلا

 .ملحت اهنأك تلاقو .هيقاس قوف نم اهسأر ءاتس تعفرو

 ؟ تقولد نيف انحا -

 : مسكبد قشهو دمحم لاقو

 :ةيرظنلا عراش ىف احا -
 ..ةرايسلا ىتذفان نم اهلوح ترظنو ءاهتسلج ىف ءانس تلدتعاو

 ,حمقلاو ميسربلا لوقح راسيلا ىلعو ..ةيقلا رصق روس نيميلا ىلع

 .عناصملا نخادمو

 تتفتلا مث ءاقرعش تالصخ نم ىواستو ءاهيوث ىواست تذخأو

 .رمحألا نوللاب اهيدخ ءىضت ةلوجخ ةماستباو تلاقو هيلإ
 هدخآ تردق ىللا لك ..صلاخ موده بيجأ شتردق ام انآ -

 .فدصملاو

 ىلع اهسأر دنسي ىهو لاقو .ءهردص ىلإ اهبذجو هعارذ دمو
 : ةتفاخ ةكحض كحضيو هفتك

 ؟ هيإ ىف ىسفن انأو كتيبحام موي نم انأ ىفرعت -
 : رفخ ىف ءانس تلاقو

 ؟ هيإ ىف -
 : لاق

 ةتكاج ىد ..ىتعاتب ةماجيبلا ةسبال ىتنإو كفوشأ ىسفن -
 .كتحتل كقوف نم ىكيطغت اهدحول ةماجيبلا

 ةعئار ةولح هتكحضو ..هةينيعب اهمضي وهو دمحم كحضو

 .لافطألا توص نينر ..هب زيمتي ىذلا بيجعلا نينرلا اذه اهيف قلطني
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 تحارأ مث :ةعيرس ةلبق هدخ قوف هتلبقو هيلع ءانس تلامو
 .ةقيمع ةديهنت تدهنتو هفتك قوف اهسأر

 قيرط ىف هلايخب ريسي امهذم الك نأك ءتمصلا امهنيب لاطو
 .درولاب شورفم

 .هقتك ىلع اهسأرو
 هنأك ,عوقرم هسأر «لودشم هرهظ ..همامأ رظني سلاج قهو

 قطنت ميسسولا ههجو نم ةجلخ لك ..شرسع ىلع سلاج
 ةولحلا هتماستباو ..اهيف ىلاغم ةيطارقتسرأ ..ةيطارقتسرألاب
 .قيصضت الو عستت ال ,باسحو ةقد ىف هيتفش قوف ةموسرم
 .هتيبج قوف ةاقلم رعش ةلصخو

 قئاسلا فتك ىلع رقنو ,؛ةقيشر ةكرح ىف مامألا ىلإ لام ةأجفو
 : لاقو ..هساسحإ ةقرب قطنت ىتلا ةعيفرلا ةليوطلا هعباصأب

 .ىطسأ اي كدنع -
 .ةرايسلا تفقوو

 ؟نيأ ىلإ : هلأست اهنأك ءعزج ةرظن ءانس هيلإ ترظنو

 لوف مك ةذهي ةقثلا ىلإ اهونمديو اهتكمطي هناك دمحم اهل مستباو
 اهتبيقح تفطخو ..لوزنلا ىلع اهنواعيل هدي دمو ةرايسلا نم
 .هبناجب ةفقاو تزفقو

 .ةرايسلا دادع ىلإ دمحم رظنو

 ..دادعلا هلجس ىذلا مقرلا ىلإ ةعيرس © .اخأ كاك... .:...اث خام

 تاذ نم ةقرو جرخأو ,هنولطنب بيج ىف هدي دم
 هتوصو ةيلاعتم ةجهل ىف لاقو ءقئاسلل اهلوات

 : لافطألا توص
 .كل ىقاب

 هاري نأ لبق ةعرسب اهسوبع تضفن اهنكلو ءءانس هجو ل . ى
 ىخرتو ءاهيتفش ,قو.ذ ةلوجخلا اهتماستيا عضت تداعو ,دمحم

 .اهينيع قوف اهينقج
 : قئاسلا حاصو
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 .هنيلا ةناعسااب نيركشتم
 .هترايسب قلطنا مك

 هب طاحأو هعارذ دم مث ..هنييج قوف نم هرعش ةلصخ ريطي ءاوهلاو

 ,دحاو قباط نم ريغص تيب ىلإ ىرخألا هديب راشأو .ءءانس رصخ

 : ههجو المت ةريبك ةماستباو لاقو ءلوقحلا نيب لامهإ ىف ىقلم
 انتين

 ىلع قلطنا ةريبك ةحرف ..ةحرفلا نم عاعشب ءانس انيع تءاضأو

 : دهنتت ىهو تلاقو ..هلك اههجو

 .انتيب ىلخي انبر -
 قفدتي هتوصو لاقو .هردص ىلإ اهمضو ءهيلإ دمحم اهيذجو

 : هيلق تاقدي

 .ضعبل انيلخي ائبر -
 تضمقأو ..اهيتفش ىلإ هيتفشب لصيل ةليوطلا هتماق ىنحأ مث

 .هيتفش راظتنا ىف اهينيع ءانس

 .اهدي نم اهتبيقح تطقسو
 ىهتنت ال امهتلبقو
 ةقصال ..هعم تعفتراو هقنعب ءانس تقلعتف ؛هتماق دمحم عفرو

 اهتبيقحو ..ءاوهلا ىف اهامدقو ..هيتفشب ناتقصال اهاتفش ..هردصب
 .ضرألا ىلع ةاقلم

 مث :مونلا نم اهظقوي هنأك اهيتفش نيب نم هيتفش دمحم عزنو
 هانيعو ةهرب اهيلإ رظني فقوو ..قفرب ضرآلا ىلع اهيمدق عضو
 نأ مهو ..اهدي نم اهيذجو ..ةحرم ةكحض كحض مث ..بح امهلك
 : ءانس تخرصف ..لقحلا ىلإ اهب لزني

 .ىتطقش -
 ىلإ اهبذج مث ءضرألا ىلع نم اهتييقح طقتلتل دمحم اهكرتو

 ىرجت اهتريفضو ..هفلخ ىرجت ىهو ..اهب ىرجي ذخأو ..لقحلا
 لوفلاو ميسربلا داوعأ و ..امهلوح نم درغزت تيتاكعكو)ب .اهقلخ
 :انهل نضقرت سفكألا
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 : كحضت ىشو ءانس تحاصو

 :كقباح نيلق : ةزداق شم :.ضالخ .:دننااد ةباقكح
 : نيتليوطلا هيقاسب ىرجي وهو دمحم حاصو
 .ىبلق ىكيلع ةيافك -
 .تيبلا ىلإ الصوو
 الب امئاد دصوي بابلا نأ ملعت اهناك ..بابلا ءانس تعفدو

 ىقو ءرسكم همظعم طالبي نم اهضرأ ةلاص ىلإ تلخدو ..حاتفم

 دعقم اهنم بناج ىفو «نارزيخلا نم نادعقم اهلوح ةدئام اهطسو
 ةهجاو هل ميدق بالود رخآلا بناجلا ىفو ..نيدنسم وذ شقلا نم
 تعزتنا نوتركلا قرو نم ةعطقب تيطغف اهنم ءزج مطحت ةيجاجز
 .ميدق قودنص نم

 ءاذوي هلالل نولملا فزخلا نم لاثمت اهيلع ةعيفر ةيلاع ةدئام مث
 .ةضماغ ةماستبا مستبي

 اهدي عضتو .ثهلت ىهو شقلا دعقم ىلع اهسفن ءانس تقلأو

 ناتليوطلا هاقاسو ءةدئاملا قوق اسلاج زفقو اهفلخ دمحم لخدو
 هتماستباو ..اضيأ ثهلي وهو ..ضرألا ىلإ هيمدقي نالصت ناداكت

 .امهتاهل ادهو
 ةحرم تاكحض ..ناكحضي اقلطنا مث ءرخآلا ىلإ امهنم لك رظنو

 .ءامسلا ىلإ الصيل اهناقلستي امهنأك ,ةيلاع
 ,اهنم دمعت الب مك ..كحضت ىهو اهدعقم ىف ءانس تحارتساو

 .هعلختل اهئاذح ىلإ اهدي تدمو ءاهمدق تعفر

 .كحضلا نع دمحم فك ةأجفو

 .بضغ ىف اهيلإ رظنو
 .للدم لفط بضغ

 نود ةعرسب ضراألا ىلع اهمدق تلزنأف ,هتارظن ءانس تحملو

 تداعو ..اهتسلج ىف تلدتعاو ..اهتكحض تعطقو ..ءاذحلا علخت نأ
 اهتأك .دمحم ىلإ اهب رظنتو ءاهينيع ألمت فوخلاو ددرتلا ةرظِن
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 .هنم ةفئاخ . هيف ةددرتم

 ..نانح ىف ءانس ىلإ رظني ذخأو ,ةعرسب هيضغ دمحم ليازو

 .ةفينع ةبغر ..ةبغر حبصأ ىتح هينيع ىف نانحلا ىوقو
 ىمحت اهئنأك اهردص قوف اهتعضوو اهتبيقح ءانس تطقتلاو

 .هينيع ألمت ىتلا ةبغرلا نمو ..هنم اهسفن

 نيا ةنرب قلطني هتوصو لاقو ءافقاو دمحم زفقو
 .ةلفحلا ىدتبن تقولد -

 : ةجاذس ىف ءانس تلاقو

 ؟ دمحم اي هيإ ةلفح -

 : بالودلا ةيحان هجتي ىهو دمحم لاقو

 .انتلفح -

 داعو .نيسأكو ىكسيو ةجاجز هنم جرخأو بالودلا حتف مث
 .اهسفن نع عاقدلل بهأتت اهنأك هيلإ رظنت ءانسو امهب

 .اهيلإ رخآلاب مدقتو هدي ىف سأكب ظفتحاو ؛نيسأاكلا دمحم المو
 : شعتري اهتوصو تلاقو ءاهدعقم ىف ءانس تشمكناو
 شبرشاب ام ىنإ فراع تنإ ..دمحم اياأل -
 نوكيل طالبلا قوف هيتبكر ىدحا ىلع سلجي وهو دمحم لاقو

 : اههجو نم ابيرق ههجو
 ..انبح راصتتناب ..انيحب لفتحنب انحا ..ىبرشت مزال ةدراهنلا -

 .اهلك سانلا ىلعو ..ىلهأو كلهأ ىلع انراصتنا
 5 لاست اهنأك تلاقو نيتنولملا اهينيع ءانس هيلإ تعفرو
 ؟ اهيب لفتحن ةينات ةقيرط شيفام -
 : اهدي ىف سأكلا عضي وهو دمحم لاقو
 .ىتايحو ..ىرطاخ ناشع :-
 لاقو ةسسأك دمحم عفرو ..ةشعترم ديب سأكلا ءانس تكسمأو

 : اهينيع ىف رظني ىهو
 .ضرألاو امسلا المي بح ..لوط ىلع بح ..انبح ةحص ىف -
 حاص ..اهيتفش ىلإ هب لصت نأ ليقو ..اهسأك ءانس تعفرو

 : لكمحم
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 يما ع
 مث .ةدئاملا ىلع اهسأك عضوو ءاققاو ماقو ,سأكلا اهنم ذخأ مث

 .رواجملا لقحلا ىلإ اهنم زفقو اهالتعا مث ءاهحتفو ةذفانلا ىلإ هجتا
 ريبكلا اهلفط بقرت اهنأك «نانح ىف مستبتو هفلخ رظنت ءانسو

 قوف اهتبيقحو ءاهدعقمب ةثبشتم ءاهناكم ىف تلظو ..ىهلي وهو
 .اهتع هوتيف اهلفط دوعي نأ تكرحت نإ ىشخت اهنأك ءاهردص

 قئاقد سمخ دمحم باغو

 .داعو

 ميسربلا داوعأ نم ةريبك ةمزح هدي ىفو .ةذفانلا نم ازفاق داع

 بالودلا نم جرخأ مث ..ةدئاملا قوف اهعضو ..رضخألا لوقلا داوعأو
 قسني هنأك ميسربلا داوعأ هيف عضي ذخأو ءاغراف ايجاجز اقرود

 .درولا داوعأ

 ..ميسربلا داوعأ هعم تواس ..هدعاستل اهدعقم نم ءانس تماقو

 ىف اهعمجتو اهداوعأ قوف نم رضخألا لوفلا نورق عزنت تأدب مث

 : نانحو باجعا ىف ,ةدئاملا

 داوصأ ىلإ وظن تذشأو ,هب تقصتلاو هنم ءانس تيرتقاو

 :"لوقد كح داعو

 ..نسضخأو ..ولح هلكشو ىلح هنول ..عرز بيطأ هد ميسريلا -

 اولكايب ناشلع ..نييضارو ءادعسو نيبيط مهلك ريمحلا ةدك ناشلع
 :ةيلموولا

 وسل ةنانسبا اهناك ةنايصبا يكف نئياو داس ىلإ وظن مك
 اذهب جضي حرم توصب لاقو ةتفاخ ةكحض كحض مث ..ريغص

 : بيجعلا نيئرلا
 .ىنات نم ةلفحلا ىدتبت تقولد -
 .هفصن فشتراو هيتفش ىلإ هسأك عفرو ..اهساك ءانس لوانو
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 :ةريغص ةفشر تفشرو اهسأك تعفر مث ءاليلق ءانس تددرتو

 ءاهردص ىلع طبخت ىهو تلعسو ءاهيتفش نع سأكلا تدعبأ مث
 : ةلئاق

 .دمحم اد هد هيإ -

 : دمحم لاقو

 ساك هد ..هلك ساكلا ىبرشتاح كباسح ىلمعا ..ةطفش نامك -

 .ةطقن الو هنم شيلختام ..انبح
 .هتيقب ىلع ىتأو هسأك عفرو
 لعستو :ةريغص ةفشر اهسأك نم فشرت ءانس تداعو

 .لمتحت ال اهنأك ءرعشقتو

 فشرت لازت ال ءانسو ..هبرشو ..رخآ اسأك هسفنل دمحم غرفأو

 .لوألا اهسأك نم ةريخصلا تافشرلا هذه
 : دمحم حاصو

 .سور الآ -
 : ةجاذس ىف ءانس تلاقو
 .هيإ ىنعي -
 : اهيتفش ىلإ سأكلاب اهدي عفري وهو دمحم لاقو
 سأكلا اويرشيب مهنإ سورلا ةمظع رس ..ةدحاو ةرم ىنعي -

 ! ةدحاو ةرم

 هلك سأكلا ءائس تبرشو

 .لعست تداعو

 اهذخأ مث ..ةدئاملا ىلع هةعضوو اهدي نم سأكلا دمحم ذخأو

 .لاعسلا نع تفكق ؛هيعارذ نيب

 ىلإ لصيل هيتفشب لام مث ..بح هلكو ..اهينيع ىف لطأو
 .اهينيع ءانس تضمغأو ..اهيتفش

 : حوحبم توص ىف دمحم سمهو
 .ىكينع فيأش انأو ةبون كسوبأ ىسفن ..ىكينع شيلفقتام -
 .اهينيع ءاتس تحتفو

 .امههافش تقتلاو
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 بح امهيف هانيع ..هينيع ىف لطت ىهو ..اهينيع ىف لطي ىهو
 .فاخيو .ددرتيو ءركفي بح امهيف اهانيعو ..ىلابي ال حرم

 امهدحأ ىري نأ المتحي مل ..امهنم ىوقأ تناك امهتلبق نكلو
 ..امهنويع قوف امهنوفج تلزنف ..امهتلبق نالدابتي امهو رخآلا
 ىعولا نع نابيغي امهنأك ..رونلا نائفطي امهنأك

 .امهتلبق تلاطو
 .قيفت نأ ديرت ال ىهو
 ..نامأ ىف اهنأك امهنيب سحت اهنإ ..هيتفش نع دعبت نأ ديرت ال

 نانح ..نانح ىف اهيلإ رظن مث ..اهيتفش نع هيتفش عفر .هنكلو
 ئلع لطت يتلا هفرلا وجت قكر ىف اهني نم ايبتعو» .ريبك
 .ةلاصلا

 .مونلا ة ةفرغ

 ىف تلاقو ءلوخدلا ضفرت ىهو ةفرغلا باب ىلع ءانس تفقوو
 : ءابج

 .دمحم اياأل -
 : ةقداص ةشهد ىف دمحم لاقو

 ؟ هيإ ال -
 : تلاق

 .ةسل انحا -

 : هينيع ىف ريكت ةشهدلاو لاق
 .هيإ ةسل-
 : اهينيع هتع ىقخت ىهو ءانس تلاقو

 .شانزوجتا ام ةسل -

 ركف مث .هيسن دق ناك ءىش ىلإ هبنت هنأك هينيع دمحم حتفو
 : هلوقي ام قدصي ال هنأك ددرت ىف لاقو ءاليلق

 .اناعم اوذوكي ىملحو قيفوت ناشلع ..ةركب زوجتن -
 : ةلجخ ةماستبا ءارو اهتدح ىفخت نأ لواحت يهو ءانس تلاقو

 .ةدك ىلع شانقفتا ام انحا -
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 : ةطاسب ىف لاق
 يتقولد هيا لمعأ ىنازياع بيط -
 : : تلاق

 .نوذأملا بيجي حوري ىلوبدم جاحلا تعبا -
 : لحلا فشتكا هنأك لاق مث .ةريطخ ةلكشم هجاوي هناك اليلق ركفو
 تف نيكاتس انحا فرحقاح اثف هه نوناتعلا ىل 98

 اننإ ةقيرط نسحأ ..هل لوقي حوريو اباب مساو كمسا فرعياحو
 .نوذأملل انحا حورن

 ..ةعساولا هتاوطخ ىطخي وهو هءارو اهرجو . اعد نم اهيذجو

 ىرجت ىهو .لوقحلا ىف اهب ىرجي قلطناو ..تيبلا نم اجرخو
 .امهفلخ ىرجت اهتريفضو ..هفلخ

 دمحم فقوت نمومنلا عراشلا ىلإ لوقحلا نم اجرخي نأ لبقو
 عمجيل ىنحني ىهو هبقرت تذخأو ءءانس هعم تفقوو ..ىرجلا نع
 ةمزح ىف ميسربلا بتري ذخأو لدتعا مث ..ميسرسلا داوعأ ضعب

 ةماستبا لالخ نم لوقي ىهو ةمزحلا اهلوان مث درو ةبحص هنآك
 : ةريبك

 ىلع اهتلامأو ءضارتعا نود هنم ميسربلا داوعأ ءانس تذخأو

 .فافّرلا روهز لمحت امدنع سورعلا لعفت امك اهعارذ
 : فوسليفلا ةجهل ىف لوقي دمحم داعو
 ناتسف زوجنت ام موي سبلت ةسورعلا مزال ..نيناطلغ سانلا -

 نوللا ..ىنعم شولام ضيبألا نوللا ..رضخأ عرز ليشتو ءرضخأ
 رضخألا نوللا امنإ ..ةايحلا باحستا ىلع ..غارفلا ىلع لدي ضيبألا
 نامز سانلا نإ ىفرعت ..ريخلا هانعم ..بصخلا هانعم ..ةايحلا هانعم
 عرز باتكلا بتك ةغاس ةضورعلا نيلجر تحت اوطحيب اوناك
 .اومهفيب اوناك ..نيلقاع اوناك نامز سانلا ..رضخأ

 : ةولح ةماستيا مستبت ىهو ءانس تلاقو

 ..يضخألا نوللا بحأ ىرمع لوط انأ ..دمحم اي قح كل -

 .هيب لئافتأو
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 ميسربلا داوعأ نم اريصق ادوع عطقو ةيناث ةرم دمحم ىنحناو
 هلوح تقلف .ءانسل هعارذ مدقو ..لدتعا مث ..هنرتس ةورع ىف هقشر

 . .يمومعلا عراشلا ىلإ اجرخو ..اهعارذ
 ,هسأر عقرو ,هتمأق دمحم دش ,عراشلا ىلإ اجرخ نأ درجميو

 ىق راسو ..اهيف ىلاغملا ةيطارقتسرالا حمالم ميسولا ههجحو تلعو

 ةعيرشم تاوطخ ىف هيئاجب نيت ءانسو -.ةليوط ةلدكعم :تاوطخ
 قوق ميسربلا داوعأو .هعارذ ىف قلعم اهعارذو ,هتاوطخب قحلتل
 قوف ءارمح ةسملو .رفخ ىف ناتيخرم اهانيعو ..رخآلا اهعارت
 .اهيتفشب فوطت ةفيقخ ةماستباو ءاهيدخ

 كلذ مغرو «قئاقد رشع نم رثكأ قرفتسا اليوط راوشملا ناكو
 نع لزنت ملو :عوفرملا هسأر نم بعدي ملو ,هتيشم نم ريغي مل
 ملو . .بعتت مل اضيأ ىهو . .اهيق ىلاغملا ةيطارقتس .رالا ةمس ههجو

 لك نأك .تماص اممالو» .ميسربلا داوعأ لمحي ىذلا اهعارذ كرحت
 .همون نم .صضخآلا ظقوي نأ ىشخي امهنم

 : .ةيرطملا ةدلب ىلإ الصوو
 ىلع فقوو .ةدلبلا لخدم دنع تاجارد ناكد ىلإ دمحم فرحناو

 ةجهلبو .ةلوفطلا نينرب نزي يذلا هتوصب هبحاص لاس هباب
 : ةيلاعتم

 ؟ نيف نكاس دلبلا نوذأم ..كلضف نم -
 رظنو ءاهحلصي ةجارد قوف نم هسأر ناكدلا بحاص عفرو

 : كحضي وهو لاقو :ةشهد ىف امهيلإ
 ؟ ةمدخ ىأ . .الهسو الهأ -

 قوف اهلمحت ىتلا ميسربلا داوعأو ءانس قوف هينيع زكر مث
 .اهعارذ

 : ربصي ال هتأك لوقي دمحم داعو
 ؟ كلضف نم نيف نكاس دلبلا نوذأم -
 : كحضي وهو لجرلا لاقو
 .:.الو ..اوزوجتت نيزواع -
 : ةدح دادزي هتوصو دمحم لاقو
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 ؟ ىنبواجت حمست ..كلضف نم -

 : لجرلا لاقو
 فوش ..ةدك شم ..ىرابلادبع خيشلا ىلع لأستب كترضح -

 و ..ةراح ىناتو ..نيميلا كديا ىلع ةراح لوأ بيست ..ىديس اي

 ...كلوقأ الو

 : الئاق هيبص ىلإ لجرلا تفتلاو
 .ىرايلادبع خيشلا تيب ةياغل هلصو هيبلا دخ ..زوزع اي داو -

 : الئاق ءءانس ىلإ رظني داعو ءدمحم ىلإ تفتلا مث

 ...الو ..ةليللا اوزوجتتاح ..هللا نذاب ةرضخ ةزاوج -

 : فقفآت ىف دمحم لاقو

 .ةركب باتك بتك هيق ناشلع هاعم قفتن نيزياع سب انحا ..أل -

 : اكحاض لجرلا لاقو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح ال -
 ءريغصلا ىيبصلا ءارو اراسو عاتس هعم بذجو ءدمحم دري ملو

 لافطالا نم قيرفو ..امهيلإ علطتت نويعلاو ..ةدلبلا ىراوح ىف
 : لأسي ىهقملا ىلع سلاج لجرو ..امهفلخ عمجتي

 :ىعاقر اي لود نيم لود -
 : دحاو سفن ىف لافطألا نم ةثالث بيجيو
 .ىرابلادبع خيشلا نيزيا- لود -
 : الئاق جرشحم ثتوص عفتريو

 مهاعم هل نيدخاو لود ..قزرتسياح خيشلا انديس هللاو -

 ميسو

 : هقهقم توص بيجيو
 .نيناجملا ىلع خياشملا قزر -

 ناعمسب ال ..امهلوح ثدحي ءىش ال نأك ناريسي ءاتسو دمحمو

 .امهمهي ءىش ال ..ائيش

 .ىرابلادبع خيشلا تيب ىلإ الصوو
 ةطفاي هباب ىلع ,ةملظم ةقيض ةراح ىف ءنيقباط نم حلاك تيب

 .«ىعرش نوذأم  هبر دبع ىرابلادبع خيشلا» اهيلع بوتكم ةلكاتم
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 : هتوص ىلعاب خرصو زوزع ىبصلا فقوو
 .ىرابلادبع خيشلا مع اي ..ىرابلادبع خيشلا مع اي -
 .ىرابلادبع خيشلا رهظب ملو ةليوط ةرتف تضمو

 ءارولا ىلإ هب ليميو هسأر عفري وهو خرصي زوزع ىبصلا داعو .
 .ءامسلا نم خيشلا ىداني هناك

 .ىرابلادبع خيشلا مع اي -

 فيغرلاك ريدتسم اههجو .ءارمس ةنيمس ةأرما تلطأو
 زوزع خارص نأك ؛ءءوده ىف كايشلا ةفاح ىلع تزكتراو ..قورحملا

 تارظن ىف ءانسو دمحم نيب اهرصب لقنت تذخأو ..اهجعزي مل

 : لساكت ىف تلاقو زوزع ىبصلا ىلإ تتفتلا مث ةدماج ةدراب

 ؟ زوزع اي داو اي هيا زواع -
 : زوزع لاقو
 .خيشلا انديس نيزياع ةعامج هيف -
 دحأ تعفر مث .سامح الب ءانسو دمحم ىلإ رظنت ةأرملا تداعو

 ”تسابلا لوم ىلع نمسا اهناك ا هديدنتا تيقعتممو اهنيحاع

 : دورب ىف تلاقو
 ؟ لود هيإ لود ..داو اي ةردنملا مهلخد -

 : زوزع لاقو
 .اوزوجتي نيزياع رهظي -
 فقاو دمحمو .ةملكب قلعت .نأ نود كايشلا نم ةأرملا تيحسناو

 ةلصخو ,عوفرم ليمجلا هسأرو ءللمو قيض ىف همدقب ضرآألا قدي
 ..ناتتقتحم اهاتنجو ..ةفقاو ءانسو ..هنيبح قوف ةالدم هرعش

 نيب ةدقار ميسربلا ةمزحو ..ناتبرطضم ناتتولملا اهاتيعو
 .اهرهظ قوف اهتريفضو ..اهيعارذ

 : نوزع ىبصلا لاقو

 ..تيبلا شوح ىلإ اهب لخدو ءانس عارذب هسسس سس
 اهؤالط ..نيميلا ىلع ةرجح ىلإ افرحنا مث ..امهءارو مهلك لافطألاو
 اهوسكي ةميدق ىلويناتسا ةبنك اهردص ىفو ..طقاستم ىريجلا

 8 مهب .ءىش ال فر



 قوف تبثم ىسركو ..ةيعادتم ةريغص ةيبشخ ةدئامو ..بارتلا

 ْ .بشخلا نم حول هتدعاق

 دمحم سلجو ..مستبت نأ لواحت ىهو ةبنكلا ىلع ءانس تسلجو
 .فقأت ىف هسار ريدي ىهو اهبناجب

 ةهالب ىف نورظني .ةفرغلا باب دنع نوعمجتم مهلك لافطألاو
 بصت ةريغصلا حيباصملاك ةريثك نويع ..ءانسو دمحم ىلإ تمصو

 .امهيلع اهءوض
 هتماق دشو داع مث ..دحتو ظيغ ىف لافطألا ىلإ دمحم رظنو

 روهمج مامأ ارود لثمي هنأك ءةولح ةماستبا مستباو هسأر عفرو
 .لافطألا نم

 .ةليوط ةرثق تصضمو

 قدي هنإ ..روشي نأ كشو ىلع دمحم نأب سحت ءانس تأديو
 ةموسرملا هتماستباو ..هتبكر ىلع هعباصاب رقنيو ..همدقب ضرألا
 ىف بكست اهنأك سماه توص ىف تلاقف ..بوذت هيتفش ىلع
 : لمألا هقورع

 .دمحم اي ةفياخ ةسل انأ -

 : رتاف سامح ىف دمحم لاقو

 .شيفاخت ام -

 : هديب كسمت ىهو تلاق

 .نسحأ شالب ..شالب -
 نامملت هانيع تداعو ,هتماستبا ترسبكو ..كمعحم اهيلإ رظنو

 .اهدي ىلع طغضي ىهو لاقو ..امهطاشنب
 ىعوإ ..ليحتسم ..لوقعم شم ..انرمع شالب ..انبح شالب -

 ..تومناح شم انحاو ..تومن ىنعي :ءشالب ..ةينات ةرم شالب ىلوقت

 1 .انبح عم شيعناح ..شيعناح انحأ

 : اسامح رثكأ ..الاق درطتساو ..ءانس وحن هسارب لامو ..بايلا

 ..انل كرابتاح اهلك ايندلا ..انل اوكرابي اوجيب ءىلهأو كلهآ ةركب -
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 ةياغل ىجيياح ابابو ..انبح ىلع امنإ ..انزاوج ىلع انل كرابتاح شم

 اهدخ قوف رمسألا هدخ عضوو ءانس وحت رثكأ هسأاري لامو

 .لاعفتالا ةرمحب برشملا ضيبألا
 دمحم دخ نوري مهو مهتاكحضو لافطألا ليلهت عفترا ةأجفو

 لك ىتفش ىلعو ..ضعب نع ادعتباو ..نانثالا قافأو ..ءانس دخ ىلع

 .ةكيترم ةلوجخ ةماستبا امهنم
 ةحيصو ءشجأ لاعس توص لافطألا ليلهت نيب نم عفتراو

 : ةمكض

 ا
 ةمامعو :ءنيحلاك ناطفقو ةبج ايدترم ىرابلادبع خيشلا لخد مث

 هقنع لوحو .هافق ىلع طقست داكت ىتح هسأر ةرخؤم ىلع ليمت

 ىف حاصو ..نول الب هيسود هطبإ تحتو ريمشكلا نم لهلهم لاش
 : احقاصم دمحم ىلإ هدي دمي وهو قونخم توص

 : ةعرسب خيشلا دي نم هدي بحسي ىهو دمحم لاقو
 ,. .زوجتن نيزياع انحا -
 : لاقو ءدمحم ةملك ىرابلادبع خيشلا لهاجتو
 .الهسو الفأ ..كتدايس لضفتا -
 دحقسملا ىلع ىرايلادبع خيشلا سلجو ..هناكم ىلإ دمحم داعو

 هنيع تطقس مث ..ةقيتعلا ةدتاملا قوف هلمحي ىذلا هيسودلا عضوو
 هينيع ىف هتارظن تفقوو .ءانس ىعارذ نيب ميسربلا ةمزح ىلع

 :لوقي دا
 .هللا نذاب ةرضخ ة

 : ربصلاب نيعتسي هنأك دهتتي وهو ىرابدهدبع حيس» ناعو
 .ةياج اهنامز ةوهقلا -
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 : لفط دانع نينر هتوص ىفو دمحم لاقو
 .زوجتت نيزياع .ةوهق نيزياع شم انحإ -
 : لاقو ..بجعت ىف ىرابلادبع خيشلا هيلإ رظنو
 ..و ..هيبلا ىديس اي هللاب كربص -
 : الكأاق دمحم هعطاقو

 .نيلجعتسم أنحا ..فسآ -

 : الئاق ءةيناث ةرم ىرايلادبع خيشلا دهنتو

 ؟ نيفو ..هللا نذاي ىتما دقعلاو -
 : هتيكر قوف هعباصأب رقني ىهو دمحم لاقو
 .تقولد ..انه -

 ةرظن ءانس ىلإ رظن مث .ءىجوف هنأك ىرابلادبع خيشلا تكسو
 : لاقو ةصحاف ةليوط

 ؟ هللا نذاب هسورعلا ىقبت مناهلاو -
 : دمحم لاقو

 .ةويأ

 لقنت مث ..ادهي نأ هيلإ لسوتت اهنأك دمحم ىلإ رظنت ءانسو

 .اهييبح لجعت لمتحي نأ هوجرت اهنأك ىرابلادبع خيشلا ىلإ اهينيع
 لاقو .تمص ىف هلمحي ىذلا هيسودلا ىرايلادبع خيشلا حتفو

 هيأ ةدايتسلا مسا ةيفكدش ةنايو ييدكرلا ننحملا لاوس -
 : ةعرسب دمحم لاقو

 .ىدجو دمحم -

 ,هينيع شومرب اهحسمي داك ىتح ءاضيب ةقرو ىلع خيشلا لامو
 مسالا بتكي دمأو

 : لافطألا خارصك هتوصو الئاق دمحم درطتساو

 .ةيئما قالا ةنيصخ نيدلا <
 هسأر عقرو :ةدحاو ةرم هدي نم ملقلا ىرابلادبع خيشلا ىقلأو

 رظنو ..نيتلكاتملا هينيع ىفاوح قوف شعترت هشومرو ..دمحم ىلإ
 لهمي هتأك نشخلا هلاعس لعس مث ..نونجم ىلإ رظني هنأك هيلإ
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 ارذق اليدنم جرخأو .ءارولا ىلإ لام مث ..هرارق ذختي نأ لبق هسفن

 : هيتفش حسمي ىهو لاقو ..هيق قصب
 ؟ ةيصخش قيقحت كاحم كترضح -

 همق حتفو ..ءىجوق هنأك ..دمحم ىنيع ىف ةشهد ةرظن تعفتراو

 .اهب ثيغتسي هنأك ءانس ىلإ رظنو ..ائيش لقي مل هنكلو .ملكتيل
 : ةمزاح ةجهل ىف تلاقو اهتسلج ىف ءانس تلدتعاو

 .اياعم انأ -
 ىف اهدي. تدمو ؛ةبنكلا ىلع قفر ىف ميسربلا ةمزح تعضوو

 ةقاطب تجرخأو ..تانبلل ةيكيرمألا ةيلكلا ةرتس ..اهترتس بيج
 ..فاقشلا كيتسالبلا نم فالغ ىف ةعوضوم ةيصخش قيقحت
 .ىرابلادبع خيشلل اهتلوانو

 ىف ءانس ىلإ رظني ىهو اهفالغ نم ةقاطبلا خيشلا جرخأو
 : عومسم توصب اهيف أرقي ذخأو هينيع نم اهبرقو ..اهحتفو ,ةشهد

 .تعفز دانس <
 : أرقي داعو ءتفاخ توص ىف لعس مث
 .ةلثمم -

 عقت ةمامعلا تداك ىتح .ءارولا ىلإ ىرابلادبع خيشلا سأر نفقو
 : قهشي هتوصو لاق مث ,حوتفم مفب ءانس ىلإ رظنو ..هقوف نم

 .ةذيملت كركاف تنك انأ هد ..ةلثمم كترضح -
 ءارو نم اهتريفض بذجت ىهو تلاقو .ءانس اتنجو تنقتحاو

 : اهفتك قوف اهعضتو اهرهظ
 1 .ةدك ةسبال سب انأ ..ال -

 لخاد بصنت مهنويعو :مهخارصو لافطألا ليلهت عقتراو
 0 اخراص لاقو .ىرايلادبع خيشلا مهل رادتساو ..ةفرغلا

 .رهدلا دبأ هللا مكتكسأ ..اوتكسا دالو اي -
 : الكاق دمحم ىلإ تفتلي داع مث

 ؟ هضرب لثمم كتدايسو -
 : ةعرسب ءانس تلاقو

 .سدنهم ..أأل -
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 : الئاق خيشلا ىلإ تفتلا مث .بضغ ىف دمحم اهيلإ رظنو
 . .لثمم ..ال -
 : الئاق خيشلا دهنتو

 دقعلاو ..ةجاح مهاف شم انأ ةقيقحلا ,للاب الإ ةوق الو لوح ال -
 ..و ..مهفأ مل اذإف ..ةريطخ ةيلوثسم ىعرشلا

 دشي وهو لاقو ..ةمالك خيشلا متي نأ لبق اققاو دمحم زفقو

 : اهدي نم ءاتس .

 .ةينات ةرم كيلع توفناح .مكيلع مالسلا ..ىرورض شم -
 .هءارو ءانس دشي ىهو .ةفرقلا جراخ نيلتليوطلا هيمدقي اطخ مث

 امهءارو لورهي ىرابلادبع خيشلاو ..لافطألا ماحز ىف ضاخو
 : احئاص

 ..ىوتف ىأ اجرخم اندجو امير ..مهافتن ..ذاتسأ اي كربص -
 .ذاتسأ اي كربص ..ناتسا اي

 .هب ثيغتست اهنأك ممعملا خيشلا ىلإ رظنت اهءارو تفتلت ءانسو
 .بارتلا اهوسكي ىتلا ةقيتعلا ةبنكلا ىلع ةاقلم ميسربلا ةمزحو
 نوطيحي لافطألاو ..ءاتس هءاروو خيشلا تيب نم دمحم جرخو

 وهو «نيتلكاتملا هينيعب امهعدوي ىرابلادبع خيشلا فقوو ..امهب

 .نونجم هيلع نياب هد -
 .هنيبج قوف ةرئاث هرعش ةلصخو .ءهاطخ ىف عسوي دمحمو

 .اهرهظ
 : ىهقملا ىلع سلاجلا لجرلا حاصو
 .ىوأ لجعلاب ةزاوج ىد ..متقحل متنأ 2

 : رخآلا توصلا عفتراو
 اوناك ..مكل تلق شم ..ىرابلادبع خيشلل ميسربلا اوباس لود -

 : ةييص ىف تاجاردلا ناكد بحاص حاصو

 نيزغ ايدناو الصح ىللا هاج
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 : ةرافصلاك عيفر توصب نوزع حاصو
 .نيلثمم لود -

 ىدحا ىف نالمعت هآديو تفاخ توص ىف ناكدلا بحاص لاقو

 : ةمكحب هسفنل ىقلي هنأك ,تالجعلا
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 لافقطألا ماحز امهلوح نم فخو .ةدلبلا نم ءانسو دمحم جرخو

 هيتفش تلعو ..هنيبج قوف رعشلا ةلصخ تادهو ..دمحم تاوطخ
 اهنا اعيش ينعت الل ةفاستنا .:ةيلادنمال :ةولح .:ةيهألا ةماستنا
 ىف هدجو اريغص ارجح همدقب طاشو ..ليمج غارف نم تجرخ
 رفصي أدب مث ..هبعاليو رجحلل كحضي هنأك كحض مث ..هقيرط
 انحل ىنغي نكي مل ..ىنغي ادبو ريفصلا نع تكسو ..هيتفشب
 ..اربوأ نكي مل هنكلو . .ارسيوألا ءانغ ىلإ برقا ءانق ناكر .اقورعم

 ىلإ عقتري هتوصو ..ميلس قستم نحل ىهف كلذ مغرو . يل الو
 ىف نأك .ءرشبلاب جضي ههجوو ..هرارق ىلإ ضفخني مث ..هرخآ
 .هدحو هايند ..ىهتنت ال ناحلألا نم ايند هلخاد

 داكت::ناتتي جب ناتنولملا اهانيع «ةسياع هيناجب سيست ءاتسو
 تانبلا ةيلك ىز تحت شعتري ريغصلا اهماوقو ..امهنم رفطت عومدلا
 دمحم ظحلي نأ فاخت اهنأك .ةتفاخ ةديهتت دهتتتو ةيكيرمألا

 ..دعتبا .ثمدقت املك ..اهينيع مامأ صقارتي ريبك ملحو ..اهتديهنت

 نم زفق هنكلو ..هب كسمت تداك دقل ..هي كسمت نأ عيطتست ال ملح

 ىبصلاك ..اهمامأ صقارتي داعو ..ةريخألا ةظحللا ىف اهيدي نيب

 .دعتبا ,تمدقت املك ..تيرفعلا
 ؟اهمامأ ضقارتي ملحلا اذهو ىتم دذنم

 .ةلفط تناك ثذنم

 .اهمالحأ ىعت نأ لبق نم امبر
 شيعت ام لك ناك .اهمامأ ملحلا اذهو اهينيع تحتف اهنكلو

 .هيحت لجر اهل نوكي نأو ..تيب اهل نوكي نأ هلجأ
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 ةجوز تيب هيف تأشن ىذلا تيبلا ناك ..ادبأ تيب اهل نكي ملو
 مل ..هتجوزل ناك ..اهل نكي مل اهوبأ ..لجر ادبأ اهل نكي ملو ..اهيبأ
 ةجوز اهيلع اهتقلأ ةميدق ابايث تناك اهبايث ىتح ..اًئيش كلمت نكت
 .اهيبأ

 .تيذعتو

 .اليوط تبذعت
 كبزأ ةراح ىف ريقفلا تيبلا ..اهلايخ ألمت اهباذع روص تعفتراو

 مانتو طالبلا ىلع هشرفت ىذلا لهلهملا فاحللاو ..بنيز ةديسلاب
 ضرألا نم ةديحولا ةعطقلا ناك ..فاحللا اذه بحت تناك دقل ..هيلع
 .اهتيب ناك ..اهقوف حيرتست نأ عيطتست ىتلا

 ةروص اهلايخ ىف ىرت ىهو ةنيزح ةرظن اهينيع ىف تعفتراو
 ..ةكرش ىف اشارف ناك ..هلاعس ىف رتعتي ..اضيرم ..افيعض ..اهيبأ

 ..لجف ةمزحو ةفغرأ ةعبرا هطبإ تحتو موي لك هلمع نم دوعي ناكو
 ةرم ركذت الو ..صقن وأ ةفغرألا ددع هيف داز اموي ركذت ال اهنإ

 ةجوزلاو ..ريجرج ةمزح اهلحم لحتل الإ لجفلا ةمزح اهيف تباغ
 هارت داكت الو ءاهيتفش نيب ظملتي اهناسلو اهيبأ لابقتسا ىف ةفقاو
 ىلع هب لاهنتو ليوطلا طوسلاك اهيتفش نيب نم اهناسل قلطني ىتح
 نم ةأرملا بعتتو ..هلاعسي الإ اهيلع دري ال ..تماص وهو ..ههجو

 لالذا ىف اناعمأ الإ ءىشل ال ..اهبرضتو ءانس ىلإ ريدتستف ..اهناسل
 ..لمتحت ىهو ..اهذاقنال مدقتي نأ عيطتسي ال تماص اهوبأو ..اهيبأ
 نكت ملو ..ريبك دانع ..اهدانع الإ لامتحالا ىلع اهنيعي نكي ملو
 ةجاح ىف اهنأب رعشت تناك اهنكلو ..اهيبأ ةجوز دناعت اهنأب رعشت
 ىلإ ..رخآ ءىش ىلإ ةجاح يف تناكو ..لمتحتل دانعلا اذه ىلإ
 تناك ..لمعت ىهو اهينيع تحتف ذنم ..اريثك لمعت تناك ..لمعلا
 ملو ..خبطتو ءلسغتو ء.حسمتو ءسنكت ..اهيدي نيب هلك تيبلا لمحت

 لمعلا نأيب رعشت تناك ..لمعلا بحت تناك ..ىيكشت الو ءبعتت ن

 ءىشلا وه ..تيبلا ىف ىقبت نأ اهل نمضي ىذلا ديحولا ءىشلا وه
 اذه بحت نكت ملو ..اهيلإ ةجاح ىف اهيبأ ةجوز لعجي ىذلا ديحولا
 .هريغ اتيب دجت نأ عيطتست نكت مل اهنكلو ..تيبلا

 الأ 8 مهي ءىش ال 3



 ..ةريبك امالحأ ملحت ..ملحتو ..اهفاحل قوف راهنلا رخآ ىوزنتو

 عفتريو ,هيلع مانت ريرسو ..ليمج بوثو ..هبحت لجرو .ريبك تيب
 ةجوز انايحأ . .ةفلتخم اروص اهسفنل مسرت تناكو . .ضرألا نع اهب

 رع نايخاو و 0 يف ةسردم انايحأو ,حجان باشل

 ملحلا وحن قيرطلا ةيادب نع اثحب امئاد كرحتي اهؤاكذو ..اهئاكذب

 ال ىهو ..اهل ركفي ال ادحأ نأ ..ةسردملا ىلإ بهذت نأ اهيلع بعمملا
 فاخي اهابأ نأ ءاهيبأ عم ىتح ..دحأ عم اهمالحأ شقانت نأ عيطتست
 ىفو ..هتجوز نم فاخي ..اليوط اثيدح اهثداحي وهو طبضي نأ
 هنم ىفتكتو ..هيف اهقمي بلاطت نأ لواحت الف ..هفوخ ىف هرذعت
 ةليلق تابسانم ىف الإ ..ديعب نم اهنلدابتي ىتلا ةليلقلا تاملكلاب
 هعنقت نأ تابسانملا هذه ىدحا ىف تعاطتساو ..ةجوزلا اهيف بيغت
 هذه لالخ نم درتساو بألا ةفطاع تراثو ..ةسردملا اهلخدي نأب

 لب ..ةسردملا اهلظدأو اهدي نم اهذخأو :هتلوجر لك ةفطاعلا
 تناك دقف ..ةسردملا نيبو اهنيب تفقو ةريبك ةبقع للذي نأ عاطتسا
 .دعب ملعتت ملو ..اهرمع نم ةرشاعلا ىف ..ةريبك ةاتق تقولا كلذ ىف

 تضوعو ..ةروتلا ةذه اهيبأ عم ءانس تلمتحاو ..ةجوزلا تراثو

 بهذت نأ لبق حسمتو سنكت تناك ..لمعلا نم ديزمب اهيبأ ةجوز
 .ةسرتملا نم ةوعت نا دعي لسغتو: ميطتو:..ةسردملا ىلإ

 ةقرفب لثمملا ىضار دشار ذاتسألا مهراوجب نكس نأ ىلإ
 كحضي .اييط اناسنإ ناكو ..اعضاوتم الثمم ناك ..«حارشنالا»
 هناك ..ةيدارإ ال ةكرح ىف نيحلاو نيحلا نيب هيفتك زهيو .امئاد
 نكي ملو ..ةايحلا تايلوئسم نم امهقوف عقي ام لك امهنع ضفني
 ..ريبك لثمم هنأ دقتعي ناك لب ..نفلا نم ليثضلا هبيصن نم امريتم

 نإ .تايحرسملا لاطبأ ىلإ هتجاح ردق هيلإ ةجاح ىف نقلا نأو
 .ةيحرسملا ىف هدحو نهظي نأ عيطتسي ال لطيلا

 ..ءانس رمع ىف ناتنبا هلو ءاجوزتم ديشر ذاتسألا ناكو
 نم حيرتست ..هيق حيرتستو ..تيبلا ىلع ددرتت ءانس تحبصأق
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 .بحلاو ةبيطلا هؤلمت حرم تيب ىف اهتيب
 نم دهاشم لثمي نأ تيبلا ىف ىهو ديشر ذاتسألا دوعتو

 تايحرسم ..بلق رهظ نع اهظفحيو ءاهفرعي ىتلا تنايحرسملا
 ليثمتلا ىف هعم كرشي ناكو ..ةميدقلا ىبهو فسويو ضيبأ جروج
 ءانس تحبصأو ..وهللا درجمل نكلو ..ليثمتلا امهملعيل ال هيتنبا
 وهل درجم ..ىهلت اهنأ ملعت تناكو ..ليثمتلا ىف امهعم كرتشت

 لكو ..اهئاكذ لك لمعتست تناك اهوهل ىف ىتح اهنكلو ..ءىرب

 اهل اهنقلي ىتلا تاملكلا ددرت ىهو ريبك لاعفقناب تسحأو ءاهلاعفنا

 لك ىف ..اهقامعأ ىف تاملكلا هذهب سحت اهنأ ..ديشر ذاتسألا
 سحتو ..ةكلملا تاملك ددرت امدنع ةكلم اهفأب سحت اهنإ ..اهباصعأ
 .كراد ناج تاملك ددرت امدنع كراد ناج اهنأب

 نكي مل ..تكحضو ..ةلثمم حلصت اهنإ ,ديشر ناتسألا اهل لاقو
 ..ةلثمم نوكت نأ ديرت الو ..ةلثمم حبصت نأ ادبا اهلاب ىلع رطخ دق
 بهذت تحبصأو ..ىهلت ترمتساو ..ليثمتلاب ىهلت نأ بحت اهتكلو

 ضعب ىلع لصحي نأ ذاتسألا عيطتسي امدنع امنيسلا ىلإ انايحأو
 ..اهيرضتل اهراظتنا ىف اهيبأ ةجوز دجتل دوعتو ..ةيناجملا ركاذتلا
 اهدانع دوعتو ءهل دعتستو ,هباسح بسحت اهنإ ..برضلاب اآجافت الو

 .هيلع

 اهيبأ ةجوزو ..ةرشع ةعبارلا ىف تحبصأ ..نآلا تربك اهنكلو
 .تناك امم ىوقأ اهنأب رعشت ىهو ..تناك امم فعضأ اهمامأ ودبت

 طقف اهنإ ..بشبشلاب اهبرضت نأ نآلا عيطتست ال اهيبأ ةجوز نإ
 .ملقلاب اهبرضت

 تحيصأو ..اهمالحأل ةديدج اروص تمسر ..ءانس تريك املكو
 رعشلا اذه ..اهلامج كلمت اهنإ ..مالحألا هذهل انمث هكلمت ام ردقت
 ..ةدودشملا ءاضيبلا ةرشبلاو ..نيتنولملا نينيعلاو ..حتافلا
 لامجلا نكلو ..قستملا ريغصلا ماوقلاو ..نيتزنتكملا نيتفشلاو
 تيبلا ىلع نوددرتي اوأدب باطخلا نإ ..اًئيش ىواسي ال هدحو
 اهلدي اهؤاكذ ..اهتاكذب مهضفرت ..مهضفرت اهنكلو ءاهلامج نوبطخي
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 لاثت نأ دعب الإ ةصرقلا هذه اهل حنست نل امبر ..ىرخأ ةصرف
 .ةيدادعإلا ةداهش

 ةمواقملا اهتطعأو .اهجيوزت ىف حلت ىهو اهيبآ ةجوز تمواقو
 ىه ..لمعت ىتلا ىه ..ثيبلا ىف نم ىوقأ تحبصأ ..ةديدج ةوق

 ىهف كلذ مغرو ..لامجلا ىه ..ءاكذلا ىه ..بابشلا ىه ..ةوقلا
 بلاطت اكيش ىواسي ال تيبلا اذه ىف ام لك نإ ..ءىشي بلاطت ال
 فاحللا ىلع مانت لازت ال اهنإ ..اهمالحأ نم ائيش ققحي الو ..هب
 .قيرطلا اهل فشتكي نأ لواحي قربي اهؤاكذو ..لهلهملا

 .ةيدادعإلا ةداهشلا لانت نأ لبق اهدلاو تامو

 مث :1تافيلج ةفيزاج عفت اذاه ..قكلو':راهينأ ةجوز هيف كراشت
 ىتح ..اهيخأ عم ميقتل لقتنت نأ بلغألا ىلع لواحتس اهيبأ ةجوذز نإ
 .اهعم ميقت نأ عيطتست ال ىهف ..لقتنت مل ىل

 ةجوز عدوت نآ.نود ءانس هءارو تجرخو ..ريقفلا شعنلا جرخو
 ..ديشر ذاتسألا تيب ىلإ تبهذو ..ءىش اهدي ىف سيلو ..اهيبأ
 اهانيعو ..اهتداراب ةنوحشم اهباصعأو ..اهئاكذب نوحشم اهسارو
 لغتشأ نأ ديرأ ..ةعطاق ةددحم تاملك ىف هل تلاقو ..اهتوقب ناقربت
 لصحأ ىذلا رجألا نم كل عقدأسو .مكعم ميقأ نآ ديرأو ..ليثمتلاب

 .هيلع

 ..نانحلاو ةبيطلا امهؤلم هانيعو ءديشر ذاتسالا امهيلإ رظنو
 كرتنلو ..انعم ىميقت نأ ىلع انقفتا ..اهفتك ىلع تبري ىهو لاقو
 .نآلا ليثمتلا رمأ

 ديشر ذاتسألا ناكو ..ليثمتلا ىف لمعت نأ ىلع ءانس ترصأو

 ىتح «حرسملا ةبشخ ىلع اهعضو ىف ةقرق بحاص ىأ ددرتي نلو
 اضيأ هيتنبا ىلع قفشي هنإ ..اهيلع قفشي ناك هنكلو ..لثمت مل ىلو
 .نفلل ال جاوزلل امهدعي هنإ ..ليثمتلا نم
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 هديرت ام لك نأب اهميمصت ىف سحي ىهو ..ةممصم ءانس نكلو
 «سنكتو .خبطت ..ثيبلا ىف لمعت اهنإ ..هيلع ةلاع شيعت الأ ىه
 ..هعم اهتماقأ نمش عفدت نأ ديرت اهنإ ..اهيفكي ال اذه نكلو ءحسمتو
 .ةلقتسملا اهتيصخشب اهساسحا نمث

 .تاحرف ذاتسألا .حارشنالا ةقرف ريدم ىلإ ديشر ذاتسألا اهبحصو
 ىف ةلثمم ءانس نييعتب تاحرف ناتسألا رمأ مويلا سقن ىقو

 .رهشلا ىف تاهينج ةينامث بترمب ,ةقرفلا
 .ناعملت تاحرق ذاتسألا انيعو
 .ةحمللا هذه مهفت نأ اهتزيرغو اهئاكذب عيطتست ءاتسو

 ,ةيحرسملا ةقرفلاب تقحتلا ذنم ةعماللا نويعلا اهتطاحأ دقو
 نويعلا دصت نأ امئاد تعاطتسا ..حرسملا ءاوضأ اهتطاحأ امم رثكأ
 نمؤت اهنأل اهدصت نكت ملو ..ءافج البو ..بضغ الب ..ةعماللا
 ام امامت فرعت اهنأل نكلو ..ةصاخ ديلاقت اهل نآأل وأ ..تنبلا فرشب
 اهتدارإ نألو ..ديرت ام ريظن ىطعت اذام امامت فرعتو ..ديرت
 ءاهيف ام لكب ةيحرسملا ةقرفلا هذهو ..اهعم امئاد اهءاكذو ..ةمساح
 اهنإ ..ىطعت اذاملف ..ديرت ام اهل ققحت نأ عيطتست ال ءاهيف نم لكو
 وه هيطعت امو ..اهبترم ..تاهينج ةينامث ىواسي امم رثكأآ ىطعت ال
 ىهو ..ليثمتلاو ..ةليمج ةاتفك حرسملا ةبشخ ىلع روهظلا درجم
 اهنأو ء:مدقتت اهنأ اهل دكؤي ديشر ناتسألا ..ليثمتلا ىف مدقتت

 الإ اهيطعي ال ةقرفلا ريدم نكلو ..ةميظع ةلثمم اموي حيصتس
 ..اهنف ضرعي امم رثكأ اهلامج اهي ضرعي ىتلا ةريغصلا راودألا

 نويعلا ءادن بيجت نأ ..ريبك رود ىلع لصحتل قيرطلا ملعت ىهو
 .رثكأ ريصت نأ لضفت اهنإ ..ديرت ال اهنكلو ..ةعماللا

 .تربصو
 .دمحم تلياق نأ ىلإ
 .اهتايح ىف ثدح ديدج ءىش
 .بحلا
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 قيرطلا ىف اهبناجب ريسي وهو دمحم توص اهنذأ ىف عفتراو
 حوشسيو اربوألا ناحلأ ىلإ برقأ انحل ىتغيو ءلوقحلا قشي ىذلا
 نود ..حرسملا ةبشخ ىلع اربوألا لاجر:لعفي امك ءاوهلا ىف هيديب
 ..ثدح أم لكب سحي ال..اهي سحي نأ نود امبرو ..اهيلإ رظني :نأ ظ

 ىذلا قستملا نحللا اذه الإ ..همهي ءىش ال ..هلاب لغشي ئش الو
 .هتوص لكب هينغي
 هيلإ ترظنو ..ةليوطلا هتماق اهيتيعي قلستت هيلإ اهسأر تعفرو |
 اهسارب تقلأو تداع مث ..وهلي ىهو اهلفط ىلإ رظنت اهنأك نانح ىف |
 .اهرطاوخ ىف تهاتو ..اهردص ىلع |

 ..ةأجف ..هبحت اهسفن تدجو اهنكلو ..هتبحأ فيك ىردت الاهنإ |
 .بحلا هيف رظتنت نكت مل تقو ىفو

 ارود ىدؤتل اهيلإ تبهذ ءىداونلا دحأب ةماع ةلفح ىف هب ثقتلا

 هتأرو ..لّكَمُت تناك ىتلا ةيحرسملا ىف سرابموكلا راودأ نم اريغص
 ءىش هيف ناك ..هي اهانيع تقلعتو ..حرسملا ةيشخ ىلع ..ديعب نم

 ..اقيقر ..اليمج ديعب نم وديي ناك ..نيلثمملا ةيقب نع قلتخي
 ..لمجأ هتدجو هنم تيرتقا امدنعو ..ءاوهلا ىف ريطي هنأك كرحتي

 نويع ىف اهارت ىتلا ةقينعلا ةعمللا هذه هينيع ىف رت ملو ..قرأو
 هينيع نإ ..نيتئيرب نيتكحاض نينيعي اهيلإ رظن دقل ..لاجرلا
 ىلعأ شيعي هنأ اهيلإ ليخ ..اهئالمزلو ..اهل ..ءىش لكل ناكحضت
 .ةقيقحلا قوف ..سانلا قوف ..ضرألا نم

 اهيف ءىش لك ..اريثك تكحض ..اثداحت امدنع تكح ضو
 ..هيلإ اهعفري اهثيدح نإ ..كحضت اهسافنأ ..اهبلق ..اهانيع ..كحضي
 قوف ..اهتدارإ قوف ..اهلكاشم قوف اهعفري ..ةكحاضلا هايند ىلإ
 .اهئاكذ

 ىلإ اهعدي مل ..هيناجب ىقيت نأ ىلإ اهعدي مل ..هبناجي تلظو
 رابلا ىلإ بهذ امدنع ىتح ..هيناجب اهسفن تدجو اهنكلو ..ءىش

 نأ بحت الو ..برشت نكت ملو ..هبئاجب تققو ..برشي ادبو
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 ..اهيلإ ثدحتي ..هيناجب اهكرت لب ..برشت نأل اهعدي ملو ..برشت
 .ناكحضيبو

 اهب ريسي نأ راتخاو ..اهتيب ىلإ اهلصويل اراسو ..اعم اجرخو
 ..يلوتملا ةباوبدو ..قلخلا باي ,.ةميدقلا ءايحألا قشي قيرط ىف

 .ةميدقلا ءايحألا ىف ىشمي

 : ءىربلا لفطلا حرم حرمي هتوصو لاقو ءاهب فقو ةأجفو

 اوعقيو ..نامجرتلا بحت ةحياسلاو ..ةميدقلا ةرهاقلا ىلع كجرفابو
 اهزوجل عجرت مزال اهنأل ..ضعب اوعدوي نيدعبو ..لاكشإ ىف
 .اكيرمأ ىف اهدالوألو

 :اهقم اهلامت م كريو ,ةصق فلؤي هنإ
 .نامجرتلا ةيصخش صمقت دق هتدجو ةعرسبو
 .ةحئاسلا ةيصخش تصمقت ..هعم تيواجتو

 تاعاس ايضقو .ةحئاسلا ةيصخش ىف العف شيعت اهسفن تدجوو

 .نيتيصخشلا نيتاهب ةميدقلا عراوشلا نابوجي امهو ..ةليوط
 اهلثمي صصق ..صصقلا ىف الإ شيعي ال هنأ تفرع اهموي نمو

 ..تيبلا ىف وأ عراشلا ىف اهلثميو اهفلؤي صصقو ..حرسملا ىلع
 ملاع نم جرخ اذإف ..اهيلق نهت ..ةفيظن ..ةولح هصصق لكو

 ةايحلا لمتحي ىتح ..ركسي نأ ..برشي نأ رطضيف ..روجهم ملاع
 .هلايخ نع اديعب

 .كلذ لك تبحأو

 ناكم لك ىف هنع تثحب هدجت مل اذإف ..هاقلتل ةضهنلا ةقرف حرسم

 .ةصق ىف هعم شيعتو ..هدجت ىتح
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 ةلئاع نم هنأ تفرع ..هنع ريثكلا تفرع ..هئاقدصأ لك تفرعو

 لبق ةيلكلا كرتو .ةسدنهلا ةيلك يف ابلاط ناك هنإو..ةمرتحم

 .هنم اذه لك فرعت ملو «نفلل غرفتيل ةليلق روهشب يئاهنلا ناحتمالا
 نم تامولعملا هذه لك تعمج امنإ ..هسفن نع ملكتي ال هنآو

 .هثيداحأ لالخ اهتطقتلا ةرثانتم تاملك نمو ..هئاقدصأ

 فيكو ..بسكي مك ..هلخد ىه هفرعت مل ىذلا ديحولا ءىشلا

 احرق ادبأ هرت ملو ..وكشي ادبأ هعمست مل اهنإ ..همايأ نمث عفدي
 ..هلغاشم نع :هريكقت نع ديعب ءىش امئاد دوقنلا نإ ..هعم دوقني

 نم ةيمك اهنأك ىجراخلا هترتس بيج ىف هدوقن لك عضي ناكو
 عفدي نأ دارأ اذإ ةدحاو ةرم اهلك اهجرخيو ..ةلمهملا تاصاصقلا

 اهلك اهقرصي ..رثكأ وأ تاهينج ةرشع هعم ىرت تناك انايحأ ..ائيش

 هبيج ىف دجت ال انايحأو .. هليل ريد ءىش الب ..عاد الي ..باسح الب

 اكيش نأ وأ ..وكشي هنأ هيلع وديي الو ءسورق ةرشع نم رثكأ

 هنأ فرعي ماد ام عوجي ال ..امئاد ديهسلا لجرلا سفن هنإ ..هصقني

 سيل هنأ فرعي مادام ءىش ىلإ جاتحي الو ..هماعط نمث هعم سيل

 وأ هنالكأي ءىش ىلإ هوعدت تناك ةريثك انايحأو ..هديري أم نمث هعم

 ..هوعدت اهنأب سحي الف ..دوقن هعم سيل نأب سحت امدنع .هنابرشي
 ..هنع ةديعب تايداملا هذه لك ..اهتوعد ضفري الو ..اهركشي ال

 ىتأي هنإ ..ادحاو ائيش اهدوقنو هدوقن تحبصأ مايألا عمو ..دوقتلاب

 هيلإ لصي مك فرعت نأ ادبأ عيطتست ال اهنكلو ..اهبترم فاعضأب

 ..هتلئاع نم وأ ..اهب لمعي ىتلا ةقرفلا نم له ..نيأ نمو ..رهشلا ىف

 .امهتيب رودت ال ثيداحألا هذه لثم نإ ..هلأست نأ فاختو ..ىردت ال

 .ةرم لوأل اهليقي نأ ليق ..عيباسأ ..ةريثك مايأ ترمو

 نم رثكأ امئاد ناك ..ادبأ اذيش لواحي مل هنإ ..كلذ لبق اهليبقت

 اهساسحإ اهيق ريثت تناك كالملا تاسملف كلذ مغرو ..كالم ..لجر
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 ..دارأ ىل ..ديري ام هيطعتس اهنأ ملعت تناكو ..بحلاب ءىلملا دسجلا
 نم ىوقأو اهثاكذ نم ىوقأ ابح ..بحت اهنأل ..ديرت اهنأل هيطعتس
 اهلعل ..بحي ال هلعل ..ديري ال هلعل ..لواحي ال هنكلو ..اهتدادإ

 تسيلو ..ةناسقإ تسيل .هلايخن ىف-شيعي مهو دزجم هل ةبسنلاب
 ..هلايخ نم هقيفت له ..راتحتف اهسأارب نونظلا هذه رودتو ..ادسج

 اذإو ..عيطتست لهو ..اهتتونأب هيف خرصت له ..هئامس نم هلزنت له
 ىلإ لزني نأ دعب .هتبحأ ىذلا لجرلا سفن نوكي له ...تعاطتسا
 .ضرألا

 .ةلبق لوأ اهيف الدابت ىتلا ةصقلا هذه تناك نأ ىلإ
 فاخت اهنإ ..اهيتفش ىلع هيتفش عضي ىهو هلك اهساسحإ حتفتو

 هذهو ..ةنخاسلا هافشلا هذه ..ال ..نكلو ..ليثمت ةلبق نوكت نأ
 تالبق فرعت اهنإ ..نكمي ال ..هبلق تابرضو ..ةروهبملا ساقنألا
 لكب ..هنايك لكب اهلبقي هنإ ..ليثمت ةلبق تسيل هذهو ..ليثمتلا
 .اهدحو ةحوربي ال ..اضيأ هدسجب هلايخ ىف شيعي هنإ ..هياصعأ

 .هتليق ىف تماهو

 .تالبقلا نع فكت نأ ديرت الو

 اهنكلو ..هتالبق ىلإ اهنم ءاهتالبق ىلإ ةجاح لقأ امئاد ىدبي ناكو
 دقو ..تالبقلاب ةئيلم ةصق ىلإ هجردتست نأ امتاد عيطتست تناك
 رودي ىذلا راوحلا حبصأو ..هديجي امك ..صصقلا راكتبا نف تداجأ

 ناشيعي اناك ءاوس ىعقاو راوح هناك ..ابواجتم ايعيبط اراوح امهنيب
 جرخي الو ..ريغتي ال راوح ..ةيرصع ةصق ىف ىأ «ةيخيرات ةصق ىف
 ,ناكحضي امهو ؛:ةصقلا نم نايهتني مث ..هناشيعي ىذلا ملاعلا نع
 .ةديدج ةصق ىف ايقتليل ناقرتفيو ..امهفاطعأ ألمت ةداعسلاو

 .ابح تدادزاو

 اليو .دودح الب ةعساو ةايح ..اهلاب ىلع رطخت مل ةايح تبحأ
 اهعنصت ةايح ..لبقتسم البو خيرات البو ءماقرأ البو ءضرأ
 نوكت نأ ديرت ..؟ديرت اذام ..ديرت امك اهمنصت ..ةددجتم تالايخ

 اهكرتتو ءاهفتك ىلع اهعضتو ريرسلا ةءالم عزنت نأ ىفكي ..ةكلم
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 ريكشب نم اهعنصت ةمامع اهسأر ىلع عضت مث ..اهءارو رجرجت
 .اهيدي نيب اهكلم ىتأيو ..ةكلم حبصتو ..ةدرو اهب قصلتو .هجولا

 ىدحإ عم تماقأو ءديشر ذاتسألا تيب تكرت نأ اهبح نم غلبو
 ..سيسمر عراش ىف نويسنيب ةدحاو ةفرغ ىف تالثمملا اهتاليمز
 ايوس ناريسيو ليثمتلا ءاهتنا دعب دمحمب ىقتلت تناك ةريثك ىلايلو
 ىف ؛ةعاس ىف ليوطلا ناوشملا اذه قاريتس .:ةيرطملا ئف هتيببىتح
 .ةصق ىف امهنإ ..نايشمي امهنآب ناسحي ال امهذإ ..نيتعاس

 .هتيب ىف مانت تناكو

 يا .هنيب يف ماثك فيك اهسقن لاست مو.

 يس لوخلا :ايعيبط .نوظتي «ىنش لك نأ“ .اهلاب ىلع رطخي مل
 !.ىردت ال ..نيآ ىلإ ..امهي

 دوعت مث ءامسلا ىلإ هعم دعصت اهنأ ,هنيبو اهنيب قرفلا ناكو
 ناك ..ضرألا ىلإ ادبأ لزني نكي ملق وه امأ ..ضرألا ىلإ لزنتو
 .ءافمسلا ىف ..قوف ..كافه امئاد

 اذه اهمدصي ناك ضرآلا ىلإ اهيف لزنت تناك ىتلا تارتفلا ىفو
 ؟ نيأ ىلإ : لاّوسلا

 .باوجلا دجت نكت ملو
 .باوجلاو لاؤسلا نم برهت تناك
 ا امئاد مواقت تناكو

 .جوزتت نأ ..هبحت لجر تيبلل نوكي نأو ..تيب اهل نوكي

 ؟دمحم جورتت له
 .عارح
 ..هفرعي ال امبير ..هلاب ىلع رطخي الو ..جاوزلا ىف ركفي ال هنإ

 .هايند نم سيل ءىش جاوزلا

 ال ..جاوزلا ىف ريكفتلا نع فكت نأ عيطتست ال ىهق كلذ مغرو

 فيخس بيس اذه . .ال .دمحم تيب ىق ةريثك ىلايل مانت اهنأل

 هيطعت ال ىهو ..هيطعت امم رثكأ اهنم ديري ال دمحم نإ مث ..جاوزلل
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 هيطعتل وأ ءرثكأ هيطعتل ايفاك ابيس جاوزلا نوكي نلو ..ديرت ام الإ
 .لقأ

 :.ميدقلا اهملح...اهنع فكي ال ملحلاو
 هتيب ىف دمحم عم ةسلاج تناك طقف دحاأو عوبسأ ذنمو

 لقح ىلإ ةذفانلا ربع اهينيع قلطت ..ةمهاس ..ةحراس ..ةيرطملاب
 اهنأك تلاقو ..باتك ىف ارقي اهبناجب دمحمو ..ديعبلا ميسربلا
 : اهسفن ثداحت

 حرف ىل نيلماعو ..ةسورع ىنإ ىل ًايهتيب تاعاس انأ -
 ..ضيبأ ناتسف ةسبالو ..سيلوبلاب ةكيزمو ..ديراغزو ..ملاوع..ريبك
 ..ؤ..ءاضيم ةخرطو

 .اهلخاد ىف هءارو تراسو ..اهملح ةيقب تعلتبا ..تتكسو

 ىأ ؛مالكلا اذه لوقت ىهو اهعمس دق دمحم ناك اذإ فرعت ملو
 ..ةليوط ةرتقف تضمو ..باتكلا نع هيذيع عفري مل هنإ ..اهعمسي مل
 ةماستياو ..ذائاق اهيلإ تفدلاو ..ةيدد نيب نم باتكلا ىقلأ ةأجفو

 ىف ةحرم ةعملو ..هيدخ قوف زفقت داعسلاو ..هيتشفش نيب ةريبك
 : هينيع

 ىف ةذيملت ةسلو ..نيدلا زع اشاب فيرش تنب ىتنإ ..ىعمسا -
 ..ىوق كيحاب ..كبحاي انأو ..ىتيبحتبو ..جدلوك ناكيرمألا ةسردم

 ..مواسقت شردقنب امو ..حالف نبا ىتأل ..انزوجي زيانعع شم ايابو
 .نوجتنبو ..ضعي: عم برهنب

 .ةداعسلاب ءائس هجؤو ءاضأو

 ,جرخت نأ لبق بابلا ىلع تفقوو ,ةعرسب اهبايث تدتراو تماقو
 : الئاق اهعدوي دمحم فقوو ..اشابلا ةنبا ةيصخش ةصمقتم ىهو

 .انقفتا ام ىز ..صالخ 3

 .دمحم اي. سب -
 : اهيلع طغضيو اهديب كسمي ىهو اهعطاقو
 ..طلغ ةجاح شلمعنب ام انحإ ..ءانس اي ىد ريغ ةقيرط شيفام -
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 فرتعيب انبر ..بحلاب شفرتعيب ام اباب ناك اذإ ..انيح قح ..انقح هد

 اوبحي نينتا لك زياع انبرو ..ضعب بحن اتالخ ىللا وه انبر ..هيب
 ..اوزوجتي ..ضعب

 : رفخ ىف ءانس تلاقو

 .دمحم اي ركفأ ىثيبس بيط -
 : لاق

 رثأتي نكمي كدقع ..كلقعب شيركفت ام ..ءانس اي كبلقب ىركف -
 الإ رثاتي نكمم شمو ..بحلا الإ شهيف ام كبلق امنإ ..ىكوبأب
 .بجلاب

 :ةعرسم جرخت ىهو تلاقو :ةعيرس ةلبق هتابقو هيلع تلامو
 .بلق الإ شيلام انأو ..كتفرع ام موي نم انأ -
 : اهءارو حاصو

 .كلصوأ امل ىنتسا 20

 : ىرجت ىهو تلاقو
 .ايارو دح طلسم اياب نوكي نكمي ..انفوشي دح نسحأ ..أل -
 .نويسنبلا ىف اهتقرغ ىلإ ثداعو
 .ةديدجلا ةصقلا ىف شيعت ىهو
 يق هثداحت تناك اهنكلو ..عوبسألا اذه لالخ دمحم لباقت مل

 ناكم ىف هدجت نأ تعاطتسأ امثك ..ةريثك تارم ..موي لك نوفيلتلا

 لعفي امك ..اهئاقل ىف حلي ناكو ..تانبلا لعفت امك ..نوقيلت هب

 ىدحول جرخأ ةفراع شم ..دمحم اي ةرداق شم ..رذتعتف ..دالوألا

 .ىتنجتاح امام ..ادبأ
 اهيدترت ىتلا سبالملا دعت نأ عوبسألا اذه لالخ تعاطتساو

 .ةيكيرمألا تانبلا ةيلك تابلاط
 .هعم هيف برهتس ىذلا مويلا اددح نأ ىلإ

 جوزتت نأ ىلإ ..اهقياهن ىلإ رمتستس ةصقلا نأ ةقثاو تناكو
 .نوذأملا مامأو العف هجوزتت ..دمحم
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 .العف اهتياهن ىلإ تلصو دقو

 .جوزتت مل اهنكلو
 ه6«

 نع فكو ..ىنغي لازي ال ىهو :.تيبلا ىلإ ءانسو دمحم لصوو
 ام ليللا دأ ىلع ..شيورد ديس ةينغأ ىنغي ادبو ..اربوألا ءانغ

 ,ةعفترملا ةدئاملا قوف عوضوملا اذوب هلإلا لاثمت مامأ هب فقوو
 لمكي داعو رادتسا مث ..اذوب ةماستباك ةضماغ ةماستيا مستباو
 ام لك ..هل ةبسنلاب ثدح ءىش ال ..«لوطي ام ليللا دآ ىلع» ةينغأ
 لك ..همهي ءىش ال ..تهتنا فيك همهي الو ..تهتنا ةصقلا نأ ثدح

 .اهشيعي ةديدج ةصق نع ثحبي نأ ىه ؛نآلا هيلع ام
 :«تسلجو ةذفاتلا راوجب هةتعضوو شقلا دعقملا ءانس ترجو

 سحت ةرم لوأل ..دمحم نم ةظاتفغم ىهو ..اهدي قوف لئام اهسأرو
 نأ نكمي ءىش ال ..هتداعس نم ةظاتغم تناك امبر ..هنم ظيغلاب

 .هلايخ ىوس ..ادج هذخأي :نأ نكمي ءىش ال ..ةداعسلا هذه ركعي

 ىلع بهت ىتلا ءاسملا تامسن عم فخي أدب اهظيغ نكلو
 ..لضفأ اذه ناك امبر ..اهملح ىف اهتبيخ بلغي اهبح أدب ..اههجو
 سيل وهف ..العف اهجوزتيس ناك هنإ ..جاوزلا ىنعي نكي مل دمحم
 ..هلايخ عاقدتا ةوقب هلعفي ام ىتح ..هلعفي ام ىعي هنإ ..انونجم

 هينعي نكي مل ..جاوزلا ىنعي نكي مل وهف اهجوزت دق ناك ىل ..نكلو
 هينعي ناك امنإ ..ةرقتسم ةايحو ادالوأو اتيب عنصت ةدارإك ..ةايحك

 هل ةبسنلاب ىهتنيس ناكو ..اهيف شيعي ةليمج ةصقل ةياهنك طقف
 اذه ىلع هب جاوزلا لبقت نأ ةعيدخ اهنإ ..ةصقلا ءاهتنا درجمب
 نأ ديرت ال ىهو ..هتءاربو هلايخ لالغتسا نم عون هنإ ..عضولا

 نست اهذإ سلكت
 ..نيبك لفط هنأب الماك اساسحا تسحأو ..بح ىف هيلإ ترظنو
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 ىف اهنبا رياست مأ ..مأ بح هل اهبح ضعب ناك امير ..اهنبا ..اهلفط
 .هلايخ نمو ..هسفن نم هيمحت ..هيمحتو ..هيلع فاختو ..هبعل

 .ةذفانلا ربع رظنت اهسأر ترادأو تداعو

 : حرف ىف تحاص مث ,ءاضفلا ىف اهرصب تددحو

 .هج هيب قدابص -
 ,لوقحلا نيب ىرجت بابلا نم تقلطناو ءدعقملا قوف نم تزفقو

 ..نينيعلا ءىداه ..ةرمحلاب برشم ضيبأ ههجو ..قينأ لجر ىحن
 .هرمع نم نيسمخلا ىف ىقديب ..تاوطخلا ءىداه

 : حرف ىف حيصت ىهو هيدي ىف اهيدي اتلك تعضوو
 .ىاجب كنإ ةدكأتم تنك -
 رولبلاك ةقئار ةماستباو .هينيع ىق ءىداه نانحو اهيلإ رظنو

 حسمي نأ لواحو هفك عفر مث ءاهيدي نم هيدي بحسو ..هيتفش نيب
 .اهضفخو داع هنكلو ءاهرعش ىلع اهب

 1 : يداه توص ىق لاقو

 .دمحم ىلعو ..ىكيلع نمطأ تيج -
 : اهسأر ىنحت ىهو تلاقو
 .شانزوجتا ام -

 ءاهذقذ تحت هعباصأ عضو مث ..اليوط هيب قداص اهيلإ رظنو

 :نينكداهلا هينيعب اهدلإ رظني ىهو لاقو ءهيلإ اهسأر عفرو
 .ىزوجتتاح ..شيلعزتام -
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 وحن اهب راسو هدي ىف ءانس دي هيب قداص طقتلا

 تارظن عضوو .هتماق دش لخدي نأ لبقو ..ثيبلا

 ,هقنع قورع ىلع طغضو .هينيع ىف ةرئاث ةبضاغ
 هديب بابلا عفد مث ءاناقتحا ضيبألا ههجو دادزافإ[ ]

 .هينيعب ههجو شهني هنأك دمحم ىلإ رظني فقوو .ةيوق هعفد |
 ىرخألا هدي ىفو هدي ادام مدقتو «ةريبك ةماستبا دمحم مستباو

 : لافطألا حرمب جضي ىذلا هتوصب حيصي وهو ىكسيولا سأك
 .هيب قداص ..الهأ -

 ةزمي توص ىف حاصو .هيلإ هدي دمي نأ هيب قداص ضفرو
 : بضغلا

 .مرجم اي ..ىلع ملست نيع كل نامكؤ -
 فلو هينيع ىخرأو .ةيليثمتلا ىف هرود دمحم طقتلا ةعرسبو

 : مثعلت ىف لاقو «كابترا ىف هيفخي ىكسيولا سأك لوح هيدي
 نيل . .مدنفأ اي هللاو -

 : احراص هيب قداص هعطاقو

 اهتلمع . مل يس هش ان يد هاديشفي كلا .سرخا -

 .مرجم اي
 تيب ىف اهويأ اهطبض ىتلا ةنبالا رود لثمت ىهو ءانس كتلاقو

 : اهبيبح
 .ةجاح شلمع ام ..اباب اي ادبأ -

 : هيب قداص خرصو
 ..ىكيب ررغ ام دعب ..هنع ىعقادتي ةسل ..نامك ىتنا ىسرخا -
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 بيصأ هنأك ةبلق ىلع هديو و ءارولا ىلإ لامو ءهيب قداص شعتراو
 : ءاتس تحرصو ..ةيبلق ةمزأب

 ناب
 دعقملا ىلع هسالجا ىلع ءانسو وه نواعتو .هيعارذب هطاحأو ,ةقهل

 : روهبم توص ىف حيصت ءاتسو ..نيدنسملا ىذ شقلا

 : هيب قداص ءاذح علخي نأ لواحي ىهو دمحم حاصو
 .ءانس اي مآوق ةيم ةيلبك ىتاه د
 اسلاج لازي ال هيب قداصو ..ءام بوكي تداعو .ءاقتس ؛تزفقو

 .ءارولا ىلإ لئام هسأرو «نينيعلا ضمغم

 ضعي هعياصأب طقتلاو ءانس دي نم ءاملا بوك دمحم ذخأو

 .هيب قداص هجو ىلع اهشري ذخأو .ءهنم تارطق

 طابر ىلإ رظنو .ةحتف فصن هينيع حتفو .هقنع هيب قداص لدعو
 داع ,هيلع عقت مل ءاملا تارطق نأ ىلإ نأمطا امدنعو «قيتألا هقنع
 : حيصت ءانسو ,جدهتي هردصو «ءارولا ىلإ هسأرب لامو هيذنيع ضمغأو

 ءايلب اي ىيييخاي ..ايايد
 : روهيم توص ىف لوقي دمحمو

 .هلمعا اح ةزياع تنإ ىللا ..ىمع اي فيسآ انأ -
 ظفلي هنأك لاقو .هوآتتي وهو ءطب ىف هسأر هيب قداص عفرو

 : هساقنأ

 ىقبي ءىد ةجردلل متلصو مادام ..تملس ..تستي صالخ انأ -

 .محرأ مكزاوج
 ىف لاقو ءاهرعش ىلع هديب حسمي ذخأو ءءانس ىلإ تفتلا مث

 نى : نانح
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 ةعلاط ..ةدك ةمسقلا امنإ ..ايوخأ نبا ىزوجتت كزياع تنك انآ -
 .ةنونجمو ..ةدينع ..اهمحري هللا كتمام ىز

 : الئاق دمحم ىلإ هساأر عفرو

 .ىنبا اي نوذأملا تاه حور -
 : حرف ىف دمحم لاقو

 ندع ان حست“

 .لمحم ب حيحص -

 حيصي ةذفانلا ىف فقوو دمحم زفقو

 .ىلوبدم جاح اي ..ىلوبدم جاح اي -

 : الئاق هيب قداص هعطاقو

 .شرغاتي ام ناشلع ..ةيبرعلا دخاي هيلخ >
© © © 

 ىلإ ليسو .اموكحلا ىف ريبع افظونم ةقوس هيه قيام قاع
 نم نيسمخلا ىف ىهو شاعملا ىلإ هتلاحا بلط مث ..ماع ريدم ةجرد
 نكت ملو كابس ردسملا نشك .ةديفآلا هوه نه ناتو :ةومغ
 امئاد ناك هنكلو ..ةدحاو ةيحرسم هل حجنت مل ..ةحجات تايحرسم

 رثكأ لان هنإ لب ..هتايحرسم جارخاب قرفلا ىريدم عنقي نأ عيطتسي

 فيك فرعي ناكو ..ةينفلا ناجللا نم ريثكل اسيئرو ,ةيبدالا تاكيهلا
 اهميقي ىتلا ةريثكلا ةمئالو ىلإ وعدي نم فرعي ..اذه لك ىلإ لصي
 ةلطوجي ءمخف مر تعم نهظم ىف امثاذ ىذبي فدك فقرغيو ..هتيب ىف
 ىف فلا ىلع نوفرشملا دقتعأ امبرو ..ليمجلا ءودهلاو ؛راقولا
 لئميل هوراتشاف نوقو مرتتعم نهظم ىلإ ةجاح ىف نقلا نأ .ةلودلا
 ..ءىشل هلهؤي ال ؛ىنفلا هاوتسم نأ نوملعي مهنأ مغر ,رهظملا اذه
 وه ءروقولا مرتحملا رهظملا اذه نآب سحي هسفن ىه ناك امبرو

 شك ..امرتحم امئاد ىقيي نأ ىلع ةصاخلا هفورظ هتدعاس دقو
 قرفلل هتايحرسم ىطعي ناك ..نفلا نم بسكتلا ىلإ ةجاح ىف نكي
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 ناكو ..اهجارخا تاقفن ىف هلامب مهاسي انايحأو ..اتاجم ةيلبكمتلا

 ىف مهكارتشال ةيعيجشت تآفاكم تالثمملاو نيلثمملل عفدي ام اريثك

 تالثمملاو نيظسملا ىلإ ةنيمثلا ايادهلا لسريو ..هتايحرسم ليثمت
 هنأل ةيبدألا تاكيهلا ىف نيعو ..امئاد امرتحم كلذل ىقبو ..رابكلا

 ةيموكحلا قرفلا تجرخأو ءمرتحم هنأل ةلودلا زئاوج لاثو ءمرتحم
 طسولا ىف همسا حبصأ :مرتسم هنألو ..مرتحم هنأل هتايحرسم

 ..«ةيب» امئاد امنإ ..قاتسسأ بقل ادبأ لمحي مل ..:ةيي قدأص» ىنفلا

 .ءاهلاب
 هل تناكو ..ىنفلا طسولا ىف هرمع لاوط هيب قداص شاع دقو

 رتستلاو اهئافخا ىلع امئاد صرحي ناك ,ةريثك ةيئاسن تارماغم هيف

 ..اديأ هدالوأ الو هتحوز ري مل ادحأ نإف ,هتحوز نم افوخ ال ..اهيلع

 مل «نقلا لهأل هتيب ىف اهميقي ناك ىتلا ةريشكلا مئالولا لالخ ىتح

 امئاد ةديمب هتطظاع تناك ..هدالوأو هتجوزب نيوعدملا نم دحأ قتلي

 هتاقالعب هتجوز فرسعت نأ همهي نكي مل امبرو ..ينفلا طسولا نع
 تاقالعلا هذه ءافخا ىلع صرحي ناك هنكلو ءفرعت ال وأ ةيمارغلا

 .ةييطلا هتعمسو «هراقوو همارتحا ىلع هةصرخح

 ةديدجلا لايجألاب هسفن طبري نأل امئاد ىعسي هيب قداص ناكو
 ودبيو ءمهنم تاباشلاو نابشلاب هتقادص دطوي ناك ..نينانفلا نم
 ىلإ مهعفديو ..مهراكفأو ..مهتايح شيعي ..ريبك قيدص هنأك مهنيب
 عطتسي مل مهذم ادحاو نعكلو ..هتوبحي اوناكو ..مهنع عقاديو ,مامألا

 ..ةايحلاب ديدش ثيشت هقامعأ ىفو ..هقامعأ ىلإ لصي نأ ادبأ

 ديري ال هنإ .ةديدجلا لايجألا ءارو ىرجلا ىلإ هعفدي ةايحلاب هثبشتو
 ىذلا ليجلا ىلإ لقتنا هنأب رعشي نأ دير ال ..ءىش هتوفي نأ

 دعت مل ءةروطتملا هراكفآو .ههطاشنو .هتقانا نآو ..خاش هنأ كلذ

 ىفخلا دسحلا نم ريثك هقامعأ ىف نأكو ..هتخوخيش ءافخال ىفكت
 امدنع دسحلاب سحي ناك ..مهقداصي نيذلا تاياشلاو نايشلا ءالؤهل

 ىف بيصن هل دعي مل هنإ ..ةريغص ةأتف هعارذ ىف مهنم اباش ىري
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 ..هتالضع هتحت نم ىدبتل هردص حتفيو ؛نولطنبلاو صيمقلا ىدتري
 ضيبألا همحل هتحت نم ودبي ال يتح هردص حتفي نأ عيطتسي ال هنإ

 .مرتحم ناسنإ هنأ هتميق لك ..صقري نأ عيطتسي ال

 اهيلإ هعفدي ...تازيغض .ءاسن عم تارماغم ..اهئافخإ ىلع صرحي

 نكي ملو ..ةايحلا ىلع هتقاط اهيلإ هعفدت امم رثكأ ,ةايحلاب هثيشت
 ناك ..سكعلاب ..حيرصلا لزغلا وه تاريغصلا ءاسنلا ىلإ هقيرط

 ةيصخش هيلع ىفضي همارتحا رهظم ناكو ..امرتحم لظي نأ ىفكي
 نم ةسئاي اهنأك هيلإ برقتلا ىف تنبلا أدبتف ..لانملا بعصلا لجرلا

 اذه شدخت الأ ىلع ةصيرح ..ةسرتحم ..ةددرتم ..هيلع لوصحلا

 هيب قداص ناكو ..ازيزع ائيش لانتسف هتلان ول اهنأكو ..مارتحالا

 وأ ..اهلاني ىتح ؛تنبلا ردص ىف لمألاو سآيلاب بعالتلا ديجي
 .ةحيضفلل هسفن ضرعي ىأ ..اهب هسفن طبري نأ نود ..هلاذت اهكرتي

 .دمحم ىلإ هيب قداص فرعتو

 وأ ؛هتخوخيش بعتي ىأ هيب قداص دسح ريثي ءىش دمحم ىف نكي
 «لايخ ىف شيعي ادمحم نإ ..همارتحا رهظم ىف هالاغملا هفقلكي

 عقاو دمحم ةايح ىف سيل ..لايخلا اذه ىلإ هعم هيب قداص عفريو
 لثمي ادمحم نإ ..هعقاو نيبو هنيب نراقي نأ ىلإ هيب قداص عفدي
 جرفتي هيب قداصو ..ةايحلا ىفو .حرسملا ةبشخ ىلع لثمي ..امئاد

 ةب شخ ىلع هب بجعيو ..ةايحلا ىفو ,حرسملا ةبشخ ىلع هيلع
 ..ئش همهد الو ..اكيش ديري ال دمحمو ..ةايحلا ىفو ,حرسملا

 هل ةبسنلاب هنإ .مرتحم ريغ ىأ امرتحم هيب قداص ناك اذإ همهي ال
 حيري نأ ةعم عيطتسي هنأ هدب قداص سحأ ف ..نيجرفتملا نم دحاو

 ىتح :ةكرعم سيل دمح هو ..مارتحالا رهاتذم ىلع هةهصرح نم هسفئ

 ةايح ىف أدهت :خويشلاو بابشلا نيب ةرمتسملا ةيفذلا ةكرعملا هذه

 ىلع هضرفي الو هب سحي الو ,هبايشب ىفايي ال دمحمق ..دمح ه

 هنإ ..درجم نف هنإ ..لايخ هنإ ..اخيش الو ءاباش سيل هنإ ..دحأ

 اذ
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 .حاقويل

 تناك ..هيب قداص قامعأ ىف ام ريثت ءانس تأدبو ..هب اهسفن

 هذهب سحي ..هردص ىف شيعت اهنأب سحيف هينيع مامأ كرحتت
 :ةايعلاب قانمللا ىف ..تخزغيش ةمواقم:ىف ةقينعلا ةبضرلا
 ..هيابش دمحم ىف ىري أدب ..دمحم ذسحي ادبو ..لامجلاب ..بابشلاب
 سل ..لايغأ رجم هيلإ ةيسنلاب دمحم دي: مل :ةققا.شرو>.هلانجو
 هنع زيمتي لجر ..لجر ..ناسنإ هنإ ..هيلع جرقتي لثمم درجم
 .ةلسحبو ٠ .ءاتس هبحت لجر . .بابشلاب

 نإ. .ةقامعأ ىف ام هركي هنإ . .هقامعأ مواقي هيب قداص ادبو

 ظفتحي نأ ديري ىهو . .ةسفن ءوده ركعي . .هقلقب . .هيحتي اهيف ام

 هيف سيل :ةسملا اذه ةيف' شل .ءاهار .. اداه هقايح نع يتاحب
 دمحم ناك دقو ..بابشلاب اثبشت هلذبي ىذلا ىفخلا فينعلا دهجلا
 .هءودهو ..هتحار دمحم ناك ..ءىداهلا بناجلا اذه لثمي

 ..هريغ اهذخأ وأ هل ءانس تيقب ول همهب ال ..ءىش همهي ال ادمحم

 ..هسفن ءوده لجأ نم ..هسفن لجأ نم مواقي ناك هيب قداص نكلو

 اهتيصخش ..تالثمملا ةيقب ريغ 3 ءىش اهنإ . .رثكأ عانس

 ىقكي ةيويبخ نم اهيف اهرذإ ..اقئادلا اهتيويح ءاهزاكذ ةفراعلا
 مىش لك كرحت اهنأ ..هتخوخيش نم هعازتف ال ىفكيو ..تأذب سنع
 .دصق الب ..دمعت الب كلذ لك لعفت ..هلامآ

 ..ةسفنل همارتحا رهظم ىف ىلاغي هلعجت هتمواقعو ..رثكآ مواقو
 دمحم اهب طيحي ىتلا ةوبآلاو ةقادصلا فطاوع ىف ىلاغي هلعجتو
 اذهو ,مرتحملا رهظملا اذه نأب ثيبخ ساسحا هسفن ىفو . .ءاتسو

 .ىلوألا ةوطخلا هوحن ىطخت نأب اهيرغيو ءءانس رهبي امبر ءفطعلا
 ةذه اهتروفت الو ..هقامعا ف انمي اهكاكذو اهتزيرغي نسكت ءانتسو
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 ةسمللا هذهو ..نيحلاو نيحلا نيب هينيعب فوطت ىتلا ةعماللا ةرظنلا
 اهنكلو ..اهعارذ ىلع وأ اهرعش ىلع انايحأ اهب رمي ىتلا ةرباعلا

 ..فطعلاو ةقادصلاب روعشلا اذه وه هيديي ام ماد امو ..اهل

 هتفرعمو دمحمل هتقادصو ..ريبك قيدصك هيلإ ليمت اهنإ ..سكعلاب
 ىف هكرشتو ..رثكأ هيلإ ليمت اهلعجت ءهراوطأو هتيصخشب ةقيقدلا

 حرسم ىلع اهتالثمي ىتلا صصقلا هل ىورت تناك ..اهبح رارسأ
 اهل دمحم بح نوكي الأ نم اهفوخ نع هل فشكت تناكو ..ةايحلا

 ىتلا ةريخألا ةصقلا ليصافت هل تور مث ..اهليختي ةصق نم رثكأ
 .جاوزلا ةصق ..اهتاشيعي

 رهاظتو ..اهبح ةكرابمب رهاظتيو اهيلإ عمتسي هيب قداص ناكو

 ةياهنك جاوزلا اذه مت ىل ىتح ..دمحم نم اهجاوزل سامحلاب رثكأ

 لواحي ..هفطاوع تبكي نأ لواحي هرهاظت ىف ناكو ..اهنالثمي ةصقل

 .افيظن ىقبي نأ
© © © 

 ةيليشمتلا نإ ءءانس هل تلاق امدنعو ..ةيليثمتلا نم ايهتنا ..اجوزت
 ..هسفنب اهيف كرتشي نأ ررق ..ءىش ال ىلإ تهتنا ىأ ..هتنت مل

 .ءائس بأ ..بآلا رود ليثمتب ماقو ..ءاتسل ءاضرا

 .ءىش لك متو

 امك دمحم حاصو ..دقعلا دقعو «نوذأآملا ىرابلادبع خيشلا ءاج

 خيشلا تيب ىلإ ءانسو وه بهذ امدنع :ىلوألا ةرملا ىف حاص

 : ىرابلادبع
 .هينج فالآ ةسمخ رهملا -

 : راقوو ءوده ىف هيب قداص درو
 ..سولفب ىتنب شيدبام انأ ..ىنبا اي سولف كنم نياع شم انأ -
 .شرق نيرشعو ةسمخ الإ كنم زياع شم

 : ريبك مارتحا ىف دمحم لاقو

 .ىمع اي كرمأ -
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 . .كمحم عقوو ..ءائس نع اليكو هيب قداص عقوو ..ندوعلا ىهتتاو

 ضرألا ناعرزي ناذللا نيضوع هنباو ءىلوبدم جاحلا عقوو
 .نيدشاشك ,ةرواجملا

 ريغ ءىش ..جاوزلا اذه ىف اصقان انيش هناك نوسحي عيمجلاو
 .هيف نوراتحيو ..مهب فوطي ىقيقح

 لك قدصي ال هنإ ...سفن هيب قداص وه ةشوهد مهرثكأو
 شاع دقو ..دمحمك اسانأ ضرألا ىلع كانه نأ قدسي ال ..ثدح ام

 نأ فرعي نكي مل هنكلو ..اهبتكيو صصقلا ليختي هرمع لاوط
 نأ ول ..الايخ نوكي نأ نكمي عقاولا وأ ..اعقاو نوكي نأ نكمي لايخلا
 .ايعيبط اذه ناكل حرسملا ةبشخ ىلع اجوزت كف ءانسو دمحم

 نوذأملا ىرابلادبع خيشلاو ..حرسملا ةبشخ ىاع اسيل امهنكلو
 .ةيمسر ةقرو :عيمجلا اهعقو ىتلا ةفرولا هذهو ..الثمم سيل

 .العق اجوزت ءانسو دمحم نإ
 .اليذمت سيل
 .الايخ الو
 سلجو ..هباعتأ هيب قداص هل عفد نأ دعي نوذأملا فرصناو

 :٠ لمحم لاقو
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 : هيب قداص لاقو
 .ةيوبش ةقرقلا ىلع كوفاح-
 : ةطاسب ىق دمحم لاقو

 .كاعم ىجاح -

 : ايعيبلج ودبي نأ ,لواحي وهو هدب قداص لاقو
 .كتسورع عم لضفت مزال ةليللا .. لمحم اد هل --

 اذاملو ..ةنسوردع عم ىقبي اذامل ..ششد هتأك ةأق دمح ه رقم نإ

 ..اهل جوزد هذأ ملعي هنإ ..ءاتس جوزت ىآل ..هةيِد قدا مد عم بهذي الل

 اهفيلأت ىف كرتشا ىتلا ةلبمجلا ةليو-ادلا ةسح هلا هذه نأ ملعيو
 جاوزلا هعذمي اذامل نكلو ..العف ءانمس نم هجاوزب تهتنا دق اهليثمتو
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 جاوزلا لبق ةايحلا نيب قرقلا ام ..؟هيب قداص عم باهذلا نم

 ريغتي نأ نكمي الو ..ءىش هيف ردغتي مل هنإ ..؟جاوزلا دعي ةايحلاو

 ءاتسو ..ىرابلادبع خيشلا هل اهمدق ةقرو عقو هنأ درجمل ٌئش هيف
 ..ةايحلا ريغتت اذاملو ..امهنيب ام ريغتي اذاملف ..ريغتت مل اضيأ

 اذاملو ..ةليللا هذه تيبلا ىف ىقبي نأ هيب قداص هنم بلطي اذاملو

 تناك ءانس نأ ملعي ىهو .ةقباسلا ةليللا ىف ىقبي نأ هنم بلطي مل
 !؟هعم ىقبت نأ عيطتست

 .ةشهد هاف ارغاف دمحم لظو

 ..جرخ مث ..نيزح لمأ هينيع ىفو ءءانس ىلإ هيب قداص رظنو
 ىتح هيلق باب قلغي هنأك :هءارو تيبلا باب قلغي نأ ىلع صرحو
 .هتاقد توص دحأ عمسي ال

 هسأك طقتلا مث .هتشهد امهنع ضفني هنأك هيفتك دمحم زهو

 نع هلآسيو ءهينيعب هثداحي هنأك ءاذوب هلإلا لاثمت ىلإ رظني ذخأو
 هاقاسو .ةذفانلا ةفاح ىلع اسلاج زفقو رادتسا مث ..ةايحلا رس
 رخآ ىلإ ةقلطنم هتارظنو ..تيبلا جراخ ..اهجراخ ناتالدم ناتليوطلا
 .ةيلابم ال ةماستبا هيتفش نيبو ..همامأ دتمملا ميسربلا لقح

 ..ناتنيزح اهانيعو ءاهل هرهظ ريدم ىهو هيلإ رظنت ءانس تفقوو

 دعبأ دق جاوزلا نأب سحت ..دمحم نم اهجاوزب تاطخأ اهنأب اقيمع
 رثكأ ءجاوزلا لبق ؛:ةعاس فصن ذنم هكلمت تناك اهنأب سحت ..امهنيب
 نم دمحم ىلع ةقفشلا ..ةقفشلا نم عونب تسحا مث ..نآلا هكلمت امم

 .جاوزلا اذه
 ..اهيتفش ىلع اهتعضو ةماستبا تبصتغاو ..ءانس تدهنتو

 توص ىف تلاقو ءاهباب ىلع تققوو ..مونلا ةفرغ ىلإ تهجتاو
 : قيشر

 .لمحم -

 ..ةيلابماللا ةماستبالا سفن هيتفش ىلعو اهيلإ تفتلاو
 : اهبلق تاقفخ هجدهت ةقر رشثكأ توص ىف تدرطتساف
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 .كوربم -
 تاكحضلا سفن ..ناككضت ةهانيعو دمحح اهيلإ رظنو

 1 .ءاوهلا ىف ةلبق اهيلإ ىقلا مث..ةيلابماللا
 .مونلا ةرجح تلخد مث ..هيلإ اهتريط اهدي ىلع ةلبق تعضوو
 .دمحم اهب قحلي ملو
 ..مسربلا لقح ىف ةقلطنم هتارظنو ةذفانلا ةفاح ىلع اسلاج لظ

 ءانس نأل جوزت دقل ..هجاوزب تهتنا ىتلا ةصقلا ءارو حراس هلقعو

 داراق..هبلطت مل ول ىتح جاوزلا ديرت اهنأ فرعي ناك ..جاوزلا ديرت
 اموي اهبجعأ ىذلا ىضفلا متاخلاك ..ءىش درجم ..اكيش اهيطعي نأ
 ىذلا ,ىتاليجلاب وشحملا توكسيلا ساطرقكو ..اهل هارتشاف
 ةصقلا نإ مث ..تيبلا ىلإ امهقيرط ىف امهو ءاسم لك اهل هيرتشي
 ..نكلو اهيف جمدناف ,هتبجعأ .امهجاوز ةصق نوكتل هل ترطخ ىتلا
 هيلع نأ اذه ىنعم له ..هتايح ىف ثدح دق ائيش نأ كلذ ىنعم له
 نأ ىنعت تناك ءانس نأ نظي الو ..نظي ال ..رخآ اصخش حبصي نأ

 ..ةنانف اهنإ ..تانبلا ةيقبك تسيل ءانس نإ ..امهتايح ىف ئش ريغتي
 .ةدرولاك ةليمج ..ميسربلا داوعأك ةبيط ..لايخلاك ةقيقر اهنإ

 .همأ ركذت ةأجفو

 ؟ءاتس ىف ركفي ىهو همأ ركذت اذامل ىردي الو
 تناك ..ءانس فنص ريغ ءاسنلا نم رخآ افنص همأ تناك دقل

 ىف ةريبك ..لقعلا ةريبك ..بلقلا ةريبك ..مجحلا ةريبك ..ةريبك ةأرمأ

 اهل ملستسيو ..ريغص هنأ امئاد اهبتاجب رعشيو ..ادج اهبحي ..اهبحي
 سلجت ..ءىش لك هل لعفت ىتلا ىه تناك ..ريغصلا .مالستسا
 سيوك ةكوشلا كسمأ ..دمحم اي سيوك غضما ..لكآي ىهو هبناجب

 كطخ نسح ..كمحم اي ىنات لوق ..كمحم اب ركاذ ..ركاذي وهو

 امئاد همسا ناك ..دمحم ..دمحم ..دمحم اي هآب مان موق ..دمحم اي
 ىلع ددرتي همسا توص ىلع موتلا نم وحصي هنإ ..اهناسل ىلع
 همأ نكت مل ..اهتاسل ىلع ددرتي همسا توص ىلع مانيو ..اهناسل
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 همأ نأ هيلإ ليخي ..همسا ددرت امك ؛ةمطاف ةريبكلا هتخأ مسا ددرت
 .همسأ سقنتت تناك

 ؟اذامل ىردي ال ..همأ نع داعتيالا ىف هتبغرب امئاد سحري ناكو

 مغر ..اهبحي هنا مغر ..اهنع دعتبي نأ لواحي ىهو هرغص ذنم نكلو
 أبتخا امدتع ءهرمع نم ةسداسلا ىف ناك دقو ..اهب شيعي ناك هنأ
 همأ نكلو ..ءايتخالا دمعتي مل ىأ ..ءىبتخي مل ..تيبلا موردب ىف ةرم

 ةريغص ةرجح ىف سلجو ..موردبلا ىلإ لزنف ؛ةهرب هنع تدعتبا
 امير ..اليوط سلجو ..تالمهملل نزخمك لمعتست تناك ةملظم

 ..ابولقم هلك تيبلا دجي هب اذإف ..موردبلا نم جرخ مث ..اديعس ناك
 مهفي ملو ..ارئاث هدجو ءاكداه امئاد ناك ىذلا هوبأ ىتح ..ىكبت همأو

 اذاملف ..ائيش لعفي ملو ..ءابتخا الب كانه ناك دقل ..اتبتخم نكي مل

 ؟همأ ىكيت اذاملو ..ةجضلا هذه لك

 هيلإ لزن املك ناك ..موردبلا ىف ءىبتخي نأ اهموي نم عطتسي ملو
 ..هدحو هل اناكم ..هيلإ بهذي اناكم دجي نأ ديري ىهو ..همأ هتقحل

 بهذي هنإ ..تيبلا جراخ قلطني نأ ديري هنأب سحي ىهو رمت مايألاو
 ىف ىقبي نأب همأ هل حمست ةسردملا نم دوعي امدنعو ..ةسردملا ىلإ

 ..ىفكي ال اذه نكلو ..ىملحو قيفوت هيقيدص عم بعليل تيبلا ةقيدح
 .قفألا ىلإ لصي نأ ديري ..رثكأو ..رثكأ قلطني نأ ديري هنإ

 رودلا ىف ةدحو ميقي هوبأ ناكو ..هيبأ ىلإ اجلي ناك انايحأو

 ىروهجألا عراش ىف ةلئاعلا اهكلمت ىتلا الليفلا نم لوألا

 ىف دالوألا عم همآ ..ةةلكو ميقي ناك اذامل ىردي الو ..ةيسابعلاب

 لأسي نأ لواحي ملو ..لوألا رودلا ىف هدحو هوبأو ..ىولعلا رودلا

 ,دحأو رود ىف تأهمألا عم نوميقي ءايآلا لك ىري ناك ..اريثك هسفن

 .ائيش هسفن لأسي مل كلذ مغرو ..همأو هابأ ادع ام

 ..امكاد اكداه ..كالمألا ىوذ نم ءاقيقر اناسنإ هويأ ناكو

 ىف كراشت هما نكت ملو ..نونغيو نوفزعيو انايحأ هدنع نوعمتجي
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 ناكو ..هيبأ ءاقدصأ مامأ ىدبت نكت ملو ..ةريغصلا تالفحلا هذه

 ,ىولعلا رودلا ىلإ فزعلاو ءانغلا توص لصي امدنع مهجتي اههجو
 امهيلإ لقتنت نأ ىشخت اهنأك عزج ىف ةمطافو دمحم ىلإ رظنتو
 ىتح اديج بابلا قلغتو ءامانيل امه شارف ىلإ امهمحصت مث ..ىودعلا

 .ىلقسلا
 ..ناحلألا هذه رس هيبأ نم مهفي نأ هرغص ىف دمحم لواح دقو

 ..همأ دنع اهدجي ىتلا ايندلا نم عسوأ ايند هدنع دجي نأ لواحو

 ىف هعم ىقتلي ىهف ..ةمظنم ديعاوم ىف هيبأ عم هؤاقل ناك ..نكلو
 ىقتليو ..ريخلا حابص هل لوقيل ةسردملا ىلإ بهذي امدنع حابصلا
 هءادغ لواتتيل ىولعلا رودلا ىلإ بآلا دعصي امدنع ءادغلا ةعاس هحم
 هل لوقيل ..ىلاتلا مويلا حابص ىف الإ كلذ دعب هاري ال مث ..مهعم
 رثكأ هيبأ نم ذخأي نأ ..دمعت الب ..دمحم لواح دقو ..ريخلا حايص
 رودلا ىلإ لزنيو ؛هب طيحي ىذلا همأ نانح نم للستي ناك ..كلذ نم
 نم هل لوقي نأ ثبلي ال هنكلو ..ةحرف ىف هوبأ هلبقتسيو ..لوألا

 ناكو ..كيلع رودتب امام نامز دمحم اي قوف علطا ..هتحرف لالخ
 هثع ثحبت امك هوبأ هنع ثحبي ال اذامل ..شهدي هتلوفط ىف دمحم
 نكت مل هتشهد نكلو ؟همأ عم ىقبي امك هيبأ عم ىقبي ال اذامل ..همأ

 ليوم نوت
 .هرمع نم ةنماثلا ىف ىهو هويأ تام دقو

 .نزحو

 ..نزحلا بحي الو ..ءاكبلا بحي ال هنإ ..اليوط كبي مل هنكلو ..نوكبي
 اهل لاقو :مهدنع لمعت تناك ىتلا زوجعلا ةمداخلا ىلإ اهموي بهذو
 : ةطاشي ىف

 .ةيونناعأ اي ةياكشب ىلعدلا -
 ةسل كوبأ هد ..تاياكح تقو هدو ..ىنبا اي كيلع بيع -

 .ةيوش كل طيع دعقأ ..هتبرت شلصوام
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 رم اس اقام ل ياو

 .ةوبأ تام دقل

 .نيزرح يىهو
 !؟ةياكح ةيودن مأ هل ىكحت ال اذاما نكلو

 ليذدني ذخأو ؛تالم يدلا نزخم ىف سلجو :مورديلا ىلإ لزنو
 جرخي مل ..اليوط ساجو ..ةيوبن مأ هل اهيورت تناك ىلا تاياكحلا

 .ءازعلا ةمحز نمو ا.هنزح نم ةنمأ تهتنا امدنع الإ مورديلا نم

 .هنع ثحبت ةيوبن مأ تلسرآو

 .همأ لظ ىف كلذ دعب شاعو

 نم ةرجح صصخت نأ 4هأ تررق هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىفو
 عيوطت ..ي هذإ ..مرذو ..هدحو هل هترجح تحبصأف ةمطاف هتخأل تيدا

 تاياور أرقي أدب دق ءانثألا هذه ىف ناكو ..أرقي نأو ..هدحو ىقبي نأ

 شيوي ..هؤر ةي ام.دف شيء يو ..نايادرادو :نيبول ني سرأ ..بيجلا
 نم ةعلطق لك ىهف ىر ب ةءارقلا هريد.ذت يذلا هلادخ ناك ..هلك هنايكي

 ..كح.ض ءاهؤرقي ىتلا ةصقلا ىف ناك اذإ ءالعف كحضي ناك ..هدسج

 مذ ::(رتقي' وهو شروف 4اجيو نان ك .:ءلكب اهيف ناك اذإ نكيي:نانكو
 رود لثميو هترج- > ا!حسو ىف :.فقي ..اله فذ هأرةي ام لثمي حيدصأ

 .اهتءارق درجعهب اهاظفدي ىذلا هتاملك سفن ىقليو نايلدراب
 عب أ مث ..اهلثميو ءاهأرفي مل تايدهةشو ثداوح ليختي أدب مث

 رهاذلا ةرندم ريست ىهو ةيودن مأ داقي ..اهب ىقتلا تايصخش دلقي

 وهو يتالي.جلا عذاب جرف مع داقيو ..نيتضيرملا اهينيعب شيربت
 ى 3 ةليواد تاعاس ى..ةي ناكو ..هدعا نيل ىنغيو هتيشم ىف جرعي
 .ةتدحويب !ءئدع د ..هترجح ىف ..هدحو وهو ديلقتلاو ليثمتلا

 ..هنحار ىف هفاقت تانبو . هترج د ىف هفا<ءنا لوط همأ تظحالو
 هله 3 اهي ف أادذلا رها ه ىردي الو ..4 ةاوت اذاما ىردي ال وهو

 تحب ىلإ 00 .ةفرد جلا ىلإ لا..ني ق ..هدراطي همأ ناسل ىلع ه.مساو

 امه رشي ادد مث تامه ةاقأ لثدبو ..قرقوت تيب وأ ..يصناد» 4هقيد هد

 .لرثمنلا ىذا ١

 أو.فدأ دو ؛:ةسردعلا نم قي فودو ىملح عم جر > موي ىفو
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 همدقتت ةيسايعلا ىف شيجلا تانكث نم اجراخ ايركسم اضارعتسا

 هاليمز هكرتو ..اهءارو راسف ..هينذأ نم هبذجت شيجلا ىقيسومب
 دشت ماغنألاو ..ةيقيسوملا ةقرفلا ءارو ًارئاس لظو ..هدحو ريسي
 عيطتسي ال ..فقي نأ عيطتسي ال ..هيقاس دشتو ..هيلق دشتو ..هينذأ

 ناديم ىلإو ..ةبتعلا ناديم ىلإ لصو ..اليوط راسو ..دعتبي نأ
 تفلتو ..ىقيسوملا تتكسو ..كانه ضارعتسالا فقوو ..نيدباع

 ارئاس ..هنم ىتأ ىذلا قيرطلا سفن نم داع مث ..وه نيأ ثحبي هلوح

 ىقيسوملا ..هردصو هينذأ ألمت لازت ال ىقيسوملاو ..هيصمدق ىلع
 ..ةعابلا تاوصأ نمو ..مارتلا تالجع تحت نم ..ناكم لك نم ثعينت

 ..ىقيسوم ىلإ هلخاد ءلوحتي توص لك نإ ..تارايسلا قاويأ نمو
 .ةعئار ةينوفميس ىلإ |

 ,ةفيزاسص همأ ةتلقساو
 ةينوفميسلا ىف مغن ..ىقيسوم ىلإ لوحتي همأ خارص ىتح

 يظتي قهو :.ةايحلا ةنيتوفمدس ,.هندنص ةلمق ىتلا ةليمجلا ةقتستملا
 اي مهي ءىش ال ..هلايخك ةعئارلا ةليمجلا هتماستبا هيتفش ىلعو اهيلإ
 .لامج اهلك ةايحلا ..ريثك لامج كانه ..هامأ

 .صاخلا هملاع فشتكي ادب اهموي نمو ||
 .هسقن لخاد ملاع |

 شيعي حبصأو ..لامجو ..صصقو ..لايخو ..ىقيسوم هلك ملاع ؛ أ
 لك لمحت ةقداص ةماستبا ..هيتفش قوف هتماستباو ..ملاعلا اذه ىف
 ..جعزي ءىش ال ..ةايحلا ىف هيرك ءىش ال ..ءىش لكل مستبي ..هبلق

 لعفي ال عراوشلا ىلإ جرخي ةرشع ةسماخلا ىف وهو حيصأو
 ىف عزجلاو .دوعيو ..عراشلا يف ام لك هينيعب لبقي طقف ..ائيش
 ىأ ..هامأ اي ىخرصت ال ..همأ خرصتو ..هامأ اي ىعزجت ال ..همآ ىنيع
 .مهي ءىش الف ..خارصلا نيديرت تمدام ىخرصا

 هبحت هتخأو ..رثكأ هبحت اهسفن تدجو اهنكلو ..همأ تسكيدو .
 ..هيحي هقرعي نم لك ..رثكأ هنابحي قيفوتو ىملح هاقيدصو ..رثكأ

 نوجاتحي ةولح ةكحض هنإ ..مهب فوطي ليمج لايخ هنإ ..رثكأ هبحي
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 نسل .ةفوتواقي ام ادق: نميلو :ةقوفافي اه.ةيقا سيل ل ينقن هز ءاهذلإ
 حيري هنإ ..سكحلاب ..اهنوشيعي ىتلا ةايحلا ةكرعم نم ةروص هيف
 .مهعامطأ حيربدو ..ةدودشملا مهباصعأ حيردو ..مهءاكذ

 نيب حجن ..حجنو ..ةسردملاب ليثمتلا ةقرق ىف دمحم كرتشاو

 نكي مل ..حاجنلا اذه ردقي نأ همهي نكي مل هنكلو ..سرادملا لك ةبلط
 00 ىهابي نأ عيطتسيو هكلمي ءىيشك هلاني ىذلا يا ب

 00 ساما هملاع لخاد وه هقيرط نإ .هقيرط ٠ ددحت الو .هعامطأ

 .اليثمت صاخلا هملاع ىف نأل لثمي
 :ىداوفلا تالف ف نهظي انبو ..ةارهلا قرف عم لذبمي ادب مث

 ..اهيقليو ءاهنحليو ةيلجز تاعوطقم فاؤؤي ناك ..ليثمتلاب فتكي ملو
 وهو ..مستبت سانلا لك ..هلوح نم مستبت سانلاو ..احاجن دادزيو

 هنألو ..صاخلا هملاع ىف شيعي هنأل ةداعس دادزيو ..ديعس

 .صاخلا ملاعلا اذه مهيري نيذلا سانلا دعسي نأ عيطتسي

 هنال حجني ..ةسردملا تاناحتما ىف حجني .كاذ لالخ ىف ناكو
 ىلإ بهذيو . .هظفحيو . .هأرقي ام مهفي هنألو . .ةسورد أرقي نأ بحي

 ..ناحتمالا فاخي نكي مل ..ليثمت ةلفح يلإ بهاذ هنأك ناحتمالا
 باسح بسحي نكي ملو . .طوقسلا وأ حاجنلا ىف ركفي نكي مل

 ىف بلاطلا رود لثمي ىهو ناحتمالا ىلإ بهذي هنكلو ..هلبقتسم
 ْ .هرود ىف حجن هنأل حجنيو ..ناحتمالا

 ءيشل ال ءةيهيجوتلا ةداهشلا لان نأ دعب ةسدنهلا ةيلكب قحتلاو

 قرتفي نأ بحي ال ىهو ..اهب اقحتلا قيفوتو ىملح هيقيدص نآأل الإ
 بهذي وهو الفط ناك ذنم ..هتايح لاوط امهعم شاع دقل ..امهذع

 شيعيو ..عراشلا ىف امهعم بعليو ..ةسردملا سفن ىلإ امهعم
 ارتشبي ال وهف ..امهمامأ ءطقف نكلو ..امهعم شيعي نكي مل ..امهمامأ

 بحأ ىملح نأ فرعي حملا هذه فرعي هنإ ..امهلكاشم ىف

 ةرتف اهيف شيعيو اهعمسي صصق ..صصق ىوس هل ةبسنلاب تسيل
 هقلاع نمت امهناكم ىف قيفوتو لح ىو نيتك م اهتياور

 "ل ناب 81 مهب عءىش ال الك



 _رضصرحيو .٠ .امهنع ىنغتسي نأ عيطتسي الو . و .صاخلا

 نأب رعشي هنكلو ..ةريصق ةرتفل امبر ..موي لك امهب عمتجي نأ ىلع
 .قيفوتو ىملح امئاد اهيف ةايحلا

 نع عطقنا ةأجفو ..ةيئاهنلا ةنسلا ىلإ ةسدنهلا ةيلك ىف لصوو
 نوكي نأ ديري ال هنأ هسفن نيبو هنيب ررقو ..بهذي دعي مل ..ةساردلا
 ناسنإ سدنهملا ..اسدتهم نوكي نأ ىلإ ةجاح ىف سيل ..اسدتهم
 فوخو ..سانلا عم ةكرعمو ..هثالمز عم ةكرعم ..ةكرعم ىق شيعي
 ..هلك اذه نم عىش هملاع ىف سيلو ..ةيلوكسمو ..ةيهاركو ..دقحو

 سيل اسدنهم نوكي نأ عاطتسا ىل ىتح ..اسدنهم حيصي اذاملق

 اكيش ديري ال ىهو ..هديرت ام ىه مهملا امنإ .هعيطتست ام مهملا
 .صاخلا هملاغ جراخ

 ..هرارق نع لودعلاب هاعنقيل قيفوتو ىملح هاقيدص هب عمتجاو
 :ىملح ىلإ ريشي ىهو لفطلا هتوصب لاقو ءةولحلا هتماستبا مستباو

 .سدنهم ىقبت مزال تنإ -
 : قيقوت ىلإ راشأ مث
 .سدنهم ىقبت مزال ثذإو --
 : الئاق هسفن ىلإ راشأ مث

 .سدنهم ىقبأ زياع شم انأو -
 .بهذو امهكرت مث
 ..هلك رمعلا هعم اشاع دقل ..هب قحلي نأ امهدحأ لواحي ملو

 ..ىأري هعنقي نأ دحأ نم ديري ال ..دمحم وه اذه نأ افرعو

 .هيآرب ادحأ عنقي نأ لواحي الو

 لاتي نأ لبق ةعماجلا كرتي نأ ررق هنإ همأل دمحم لقي ملو
 ناك هنكلو ..اهنع ربخلا ىفخي نأ دمعتي مل ..روهشب سويرولاكبلا
 نأ تدوعت دق تناكو ..اهل هبح نم رثكأ ائيش اهل لوقي الأ اهدوع دق

 ناك ىذلا لوألا رودلا ىف نكسي هتكرت اهنإ لي ..هملاع ىف هكرتت
 دادزا ربك املكو .ءهب ةحرفو .هل ايح دادزت ىهو ..هدلاو هنكسي

 .حرمو :ةوالحو «ةءارب نم ةلوفطلا ىق ام لكب ..اهيلق ىق ةلوفط
 .ماعلا سفن ىف همأ تتامو
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 .نزحو
 ..ىقيسوملا تتكسو .صاخلا هملاع اهيف ملظأ تاظحل ترم

 .لامجلا باذو ..لايخلا فجو
 .تومنس انلك نكلو

 .ةقيقح توملا

 اهرعشو ..ضيبأ حاشوب ةفتلم ءامسلا ىلإ ىمأ دعصتسو

 ةككالملاو ..ارون عشي اههجوو ..اهرهظ فلخ ىقلم ليوطلا

 .هتعيدو لبقتسي ىهو مستبي هللاو ..نودشني
 نم اسبق .هيتفش ىلإ دوعت هتماستبا تأدبو ..هلايخ حتفتو

 ةدرو طقتلاو ..هللح ىهزأ ىدتري ةآرملا مامأ فقوو ..هللا ةماستبا

 مهلك نيزعملا مامأ جرخو ..هترتس ةورع ىف اهقشر ةريبك ءارمح
 هنإ ..هيلإ نورظني مهو اوسماهتو ..هيتفش قوف ةريبكلا هتماستياو
 ناكو ..طبضلاب هلعفي ام ىردي ناك دقل ..انونجم نكي ملو ..نونجم
 ةليللا نإ ..هب عنتقم هنكلو ..سانلا ديلاقتل فلاخم هلعفي ام نأ ملعي
 ..اهعم حرفي نأ هديرت ىهو ..هللا ىلإ دوعت ىهو اهحرف ..همأ حرف
 .اهل حرفيو

 نم ريثكو ..ىنغو كحض ..هسفن نيبو هنيب ةلفح ماقأو بهذو
 .ةداعسلا نم ريثك ..ىقيسوملا

 .ليللا رخآ ىف داع مث

 ءىجوفو ..همأ نع ثحبيل بهاذ هنأك ىولعلا رودلا ىلإ دعصو
 مهيذخااؤت ال ..داوسلاب اهلك ةاطغم كتئارألاو دعاقملا ىأر امدنع

 .هللا ىلإ كفافز ةليل اهنإ نوملعي ال مهنإ :ىمأ اي
 وهو ..رخآلا دعب ادحأو ءادوسلا ةيطغألا عفري ذخأ ةطاسب ىفو

 ةرئاح همامآ تفقوو .هتخأ تلخدو ..همأل رذتعي هنأك نبد

 .دوسأ ابوث ىدترت ىرخألا ىه اهنإ ..اهيلإ تفتلاو ..ةددرتم

 : مستبي لازي ال ىهو اهل لاقو

 : همدصت نأ نم هيلع فاخت ..شعترت اهشومرو ةمطافق تلاقو
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 .دذمحم اب سانلا ناشع سي -

 : مسكيي ىشو دمحم لاقو

 .كنم لعزتاح امام -

 .ةيردنكسالا ىلإ رفاسو هبايث ضعب ذخأو اعرسم لزن مث
 ىتلا هتخأو ..لوألا رودلا ىف ميقيل داع ..رهش دعب الإ دعي ملو

 ىف ميقت ءىماحملا هللادبع ميظعلادبع ذاتسالا نم تجوزت دق تناك
 1 .ىولعلا رودلا

 ةظاعلا ةورث عيزوت ىف ءاهجوزو هتخأ شقاني نأ لواحي ملو
 تام نأ دعب هبيصن ىف ادحأ شقاني نأ لواحي مل هنإ ..اهترادإو
 ثتناكو ..هيطعت ام ذخأي ناكو ..هتدلاول ءىش لك كرت دقل ..ةوبأ

 ىح ىف ةريبك ةرامع كرت هابأ نأ ملعي ناكو ..ديري ام هيطعت

 لواحي مل هنكلو ..ةيبرغلا ةيسابعلاب ريصن ةراح ىف نيتيبو ءرهاظلا
 ؟هلاومأ بهذت نيأ لأسي وأ ثرالا اذه ريدي نأ ادبآ

 ..هب متهي مل ءاريثك امالك هل الاقو اهجوزو هتخأ هيلإ تءاجو

 .رهشلا ىف اهينج رشع
 : لاقطألا حرف ىف لاقو
 ! ةمعن ..لاع -

 قوف جضت لازت ال هتحرفو اهعقوف ءاهيلع عقوي اقاروأ هوطعأو
 اذه وه هبيصن لك نأ دقتعي ثيحب ةلقغلا نم سيل ىهو ..هيتنجو
 هتخأ بساحي نأل دادعتسا ىلع سيل هنكلو ..ىرهشلا غلبملا

 نأ الو ..اهقحو هقح لوح ةكرعم ىف امهعم لخدي نأ الو ..اهجوزو
 هنإ ..باويلا رجأ عقديو ,ناكسلا بساحيو هسفنب ثرالا اذه ريدي

 ناديري اماد ام بعاتملا لك امهل كرتي ..اهجوزو هتخأل اذه لك كرتي
 وه ناك امير ..ةيقطنم ةبسح اهنإ ..هييصن نم ءزج ريظن ءاهلمح
 ىلغأ ءهباصعأو ءهتقو نم هلذبي نأ نكمي ام ناك امير ..اهيف زكافلا
 .ثاريملا ىف هبيصن نم اهجوزو هتخأ هتذخأ امم ريثكب

 ةيليشمتلا قرف ىف كرتشي أدب ..همأ تتام نأ دعب رثكأ قلطناو
 .ةريبكلا



 ةرثك نم مسا هل حبصأ دق ناك ..هيلإ تعس نكلو ..اهيلإ عسي مل

 ىلع اريثك ددرتي ناكو ..ىداونلا تالفحو .ةاوهلا قرف ىف رهظ ام

 اوبحأآو ..مهعم ةايحلا بحآو ..اهدارفأ عم ليللا شيعيو :ءقرفلا هذه

 كرتشي نأ ةضهتلا ةقرف ريدم هيلع ضرع امدنعو ..مهنيب نوكي نأ

 هنأل حرف هنكلو ..فرتحملا ساسحاب ادبأ رعشي مل هنإ ..افرتحم

 .ةليل لك ليثمتلا عيطتسي حبصأ
 ريدم ددرتو ..هرجأ ىلع ةقرفلا ريدم عم قفتي نأ لواحي ملو

 هنإ هنع لاقي ناكو .ىنغلا ىطارقتسرالا باشلا ةروص ىنفلا طسولا

 هتماق ..هلكش نآل امير ..نادف ةكام هيبأ نع ثرو هنأو ءالعف ىنغ

 طسولا هردق كلذ لك ..هتقرو ..هقفعت مث ..ميسولا ههجوو .ةقينألا

 .توكسلا ىلإ ةقرفلا ريدمب ددرتلا ىهتناو ..نادف ةئامب ىنفلا

 ىلإ ةخاج ىف نيل هنأل ل  رجإ الي ةقرقلا ىف لمعي دمحم لو
 ريدم عم ةكرعم ..ةايحلا ةكرعم ىف هب جزي رجألا نأل نكلو ,رجألا
 هتايح ىف نوكت نأ ديري ال ىهو ..هثالمز نيبو هنيب ةكرعمو «ةقرفلا
 .ةكرعم

 ةماعد حبصأ هنأو ..هثارو نم بسكي ةقرفلا ريدم نأ ملعي ناكو

 لظ كلذ مغرو ..انونجم الو الفاغ سيل هنأ ..ةقرفلا تاماعد نم

 .ةايحلا ةكرعم ..ةكرعملا ذناذر هييصي ال ىتح ..هرجأي بلاطي ال

 ىف ىاآرف تايداع عئاب ناكد ىلع ةفدص رمو ..موي ناك نأ ىلإ

 ..العق هثداحي ذخأو ..هثداحي هنأ هيلإ ليخ مث ..هيلإ رظني اذوب

 .اذوب ةماستبا عم بواجتت هتماستباو ..ةهرس ىف هثدحي

 ..تاوطخ هنع دعتباو ..لاثمتلا مامأ نم ةيوعصب هسفن عزؤنو

 داع ..داعو ..هيلإ دوعيل هأفق نم هدشي اذوي هلإلا نأ رعش هنكلو

 ةدحاو ةرم مث ..هينيع ثداحت هانيعو ..هل مستبي ..لاثمتلا مامأ فقي

 ةرشع ..رجاتلا هل لاقو .لاثمتلا نمث نع لاسو ءناكدلا ىلإ لخد
 نيثالث ىوس هبيج ىف سيل ..هبيج ىف هدي عضوو ..تاهينج
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 ىف العف ىرجي ذخأ ..ىرجو ..ناكدلا نم جرخ ةعرسبو ..اشرق

 وحن عقدناو ةضهنلا ةقرف حرسم ىلإ لصو نأ ىلإ ..عراشلا
 : هيتفش نيب شعترت هتماستباو ..ثهلي ىهو هل لاقو ءريدملا

 ؟ ةليللا لثمأ ىفزياع تنإ -
 : ةشهد ىف ةقرفلا ريدم باجآو

 :اقفط -
 : للدم لفطك ءرمآ توص ىف دمحم لاقو

 .هينج ةرشع تاه -

 : لوقي وهو هتظفاح ةقرفلا ريدم جرخأ ةعرسبو
 :ةذياعاتك] ىللا ..دمحم اه ةدك سي -
 ةقرفلا ريدمو ..ىرجي داعو .تاهينج ةرشعلا دمحم فطخو

 :قوتجم ىلإ قظتي ةثاك هءازو ناقكي

 تاماستبالا هذه لدابت نع فكي ملو ..هنع قرتفي مل اهموي نمو
 اريك ارس امهتيب ناك ءاَذَوَي هلآلا نيبو ةئيي ةضئماقلا

 جاتحا املك ادوقن 5 ةقرفلا ريدم نم بلطي نأ دوعت اهموي نمو

 نكي مل ادمحم نآل امير ,هبلط ادبآ دري ةقرفلا ريدم نكي ملو ..اهيلإ
 لقأ ..رجأ نم قحتسي امم لقأ بلطي امئاد ..اريثك ائيش ادبأ بلطي
 .ةقرفلا ريدم هثارو نم بسكي امم

 رهش ىف ذخأ امير ..امظتنم اغلبم دمحم هبلطي ام نكي ملو

 ..ءىش ال امبرو ..نيثالث امبرو ..ةرشع اميرو ..تاهينج ةسمخ
 نأ ىشخي هسفن ةقرفلا ريدم نإ ..تالاصيا عقوي نأ نود ذخأي ىهو
 دمحم نكي ملو ..هلايخ شدخي ال ىتح ءلاصيا عيقوت هنم بلطي
 هذخآي ام نأ فرعي ناك ىل ىتح ..اقح ذخأي هنأب رعشي ىهو ذخأي
 بحي ناكو ..همأ نمو هيبأ نم ذخأي ناك امك ذخأي ناك امنإ ..هل قح

 ءبيط لجر ةقرفلا ريدم نأل ال ..هابأ بحي ناك امك ةقرفلا ريدم
 .سانلا لك بحي دمحم نآل نكلو

 ..ةسفانملا قوف . .ةكرعملا قوق ىنفلا طسولا ىف دمحم شاعو
 ..مداخلا رود ىأ لطبلا رودب موقي نأ همهي نكي مل ..عامطألا قوف
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 هموي لاوط هيف شيعي هب موقي رود ىأف ..لوصف ةثالث قرغتسي
 ..حرسملا ةبشخ نع اديعبو حرسملا ةيشخ ىلع هيف شيعي ..هليلو

 نوسدي اوأددو ..اهب موقي نأ بجي ناك ىتلا راودألا ىلع ءاليتسالا

 هب رعش اذإو ..كلذ لكب ايلاغ رمهشي ال وهو ..فحصلا ىبيودنتم

 نأ الو .ءفحصلا هنع بتكت نأ ديري ال ..ائيش ديري ال ىهف ..متهي ال

 هديرب ام لك ةنيعم راودأب موقي نأ الو ,تانالعإلا ىف همسا ودبي

 هيلإ بذجت ةيوق ةيحرسم ةيصخش امئاد هل تناكو ..لثمي نأ وه

 ..دمعتي نأ نود ..هدحو هيلع نويعلا لك تزكرت «نيلثمم ةرشع نيب

 | .ةريبكلا ةينفلا ةيبذاجلا هذه هل نأل طقف
 ىلإ برهي ..اهنم برهي ىهو ..ةسفانملا هلوح نم تدتشاو

 ادب سيل نإ .تايحب ىف اهظميو اهفلي ثلا ضصقلا ىأإ :هلايخ
 ..رخآ صخش امكئاد هنإ ..هيسفانم سئاسد هيلإ هجوت ىذلا «دمحم»

 ثعملو ..اهلثميو اهليختي ىتلا صصقلا ريغتب موي لك ريغتي صخش

 .مهي ادبأ ءىش ال ..متهي

 شيعي ال ءايواه هوربتعا ..هوفرع نأ دعب هوسفانم هيلإ نأمطاو
 ,دقحو ءسئاسد نم مهايند ىف ام لكب ..نيقرتحملا ايند ىف مهعم

 .قافنو :عشجو
 .موي ىفو

 ..ةيرطملا ىف لوقحلا نيب لمهملا ميدقلا ريغصلا ثيبلا اذهب رم

 هيلإ بهذي ناكو ..هب قلعت طقف هنإ ..ادبا ..صاخ ببسل تيبلا اذه
 لوقحلا نيب ىرجيو ..هيف رهسيو .هئاقدصأ ضعب عم ىأ ءهدحو
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 صرحي لظ هنكلو ..تيبلا اذه ىف رثكأ قالطناب سحي هنإ ..هيلإ دوعيو
 ىف هيلإ دوعي هنإ ..ةيسابعلا ىف ةلئاعلا تيب ىلإ امئاد دوعي نأ ىلع
 .ءاسملا ىف هيلإ دوعي نأ مهي الو ..هبايث لدبيو ءهءادغ لوانتيل رهظلا

 هيف ىقتليل تيبلا اذه رجأتسي نأ ادبأ دمحم لاب ىلع رطخي ملو
 .تانب هتايح ىف نكت مل ..تانيلا عم

 نأ عطتست مل نهنم ةدحاو نكلو .هتفاظن ..هتقر ..هتماق ..هلامج

 .هب نكسمي نيأ نم نفرعي مل نهنأل ..هب كسمت
 ..نهمالحأ لكل عستت هتماستبا تناكو ..افيطل امئاد ىدبي نأك

 ةدحاو عطتست مل ..لايخلاك ..ىفتخي ناك ةريخألا ةظحللا ىف هنكلو
 تاليقك ةجذاس ةكئيرب امئاد هتاليق تناك ..لجرك هذخأت نأ نهنم
 ىنعملا اذه اهيف سيل ةرهاط ةفيظن امئاد هثيداحأ تناكو ..لافطألا
 ةدح اهيف سيل :ةحرم امئاد هتارظن تناكو ..لجر لك هدصقي ىذلا
 .ىنمتلا ةقهش الو .ءاهتشالا

 .لفط هنإ

 امبرو ..تاسمهلا هذهي دمحم عمس اميرو ..ءاسنلا ىلع ةردقلا هل
 اهينيع عفرت ىهو «ةقرفلا ىف هتليمز ىقوش سودرف هدصقت ام مهف
 : ةرسح ىف دهنتت ىهو ددرتو .هتأر املك هيلإ

 .دمحم اي كتراسخ اي -

 ىلإ هتجاحي ادبأ رعشي مل هنإ ..متهي مل هنكلو ..كلذ لك مهف امبر
 هتردق برجي ىتح ىأ ءاهيلع ارداق ناك نإ هسفنت لأسي ىتح ةأرما

 ..درولاك ..ةليمج ءايشأ نهنإ ..ءاسنلا ىري نأ بحي ىهو ..اهيلع
 قوف سمرتلا تابحك ..عراشلا سيناوفك ..حافتلا رجشك ..موجنلاك
 نأل ..نهنم ةدحاوب هسفن طيري نأ لواحي مل هنكلو ..ةعابلا تابرع
 نيب شيعي ناسنإلا ..لامجلا نم دحاو عونب هسقن طيري ال ناسنإلا
 هينيع لخدأ ىل هنكلو ..الامج ىأر هلوح تفلت املك ..هيف ال ءلامجلا
 .مالظلا الإ ىري نلف
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 .ءانسب ىقتلا نأ ىلإ
 .هب كسمت فيك ءانس تفرعو

 .هلايخ نم هي تكسما

 هيأ ..هب كسمت ىتلا ىه تاذلاب ءانس نوكت نأب دمحم متهي ملو
 ,هي كسمت نأ عيطتست ناك اهتيصخش ىفو ءانس ءاكذ ىف ةدحاو

 .هلايخ ىلإ قيرطلا تفرع ىل
 نم قلطني ىذلا لامجلا عاونأ لكب ءانس ىف دمحم سحاو

 لامجو «نزحلا لامجو :عراشلا تنب لامجو ..ةكلملا لامج ..هلايخ
 ..ءىشاللا لامجو ..بخصلا لامجو ..ءودهلا لامجو.حرفلا

 نكلو ..هلايخ ىوتسم ىلإ كلذ لك عفري ناك هنأ حيحص ..اهبلق
 ىف هعم شاع امدنع اهدسجي سحأف ..هلايخب اطوبرم نأك هدسج

 فوطت اهسافنأب سحأ ..هيتفش نيب اهيتفشب سحأ ..لايخلا اذه
 .ةاهجو قوف فري اهرعشو ..هردصب قصتلي اهردصي سحأ ..هقنعب

 .هتايح ىف ةاتف لوأ تناكو

 : .دسج لوأ
 هلاب ىلع رطخي مل ..اهبحي ال وأ اهبحي ناك نإ هسفن لأسي ملو

 دحاو دنع رقتسي نأ نم عرسأ هلايخ ناك ..الاجرو تانب ..سانلا

 ..ىرخأ تالاجمو ..نيرخآ سان ىلإ قلطني مث ..تاعاس نم رثكأ
 نكي مل ءىملحو قيفوت هيقيدص ىتح ..دحأب طبتري نأ قيطي ال ناك
 رقتسي نأ عيطتسي ءانس طقف ..هتايح ىف اناك امهنكلو ءامهب اطبترم
 ءانس نأل امبر ..هعم تيقب املاط اهعم ىقبي نأ عيطتسي ..اهعم
 نيريثك اسانأ نوكت نأ لواحت ..هلثم نوكت نأ لواحت تناك

 فالتخاب ىرخألا نع ةعاس لك ىف فلتختو ..هلايخ ىف نوشيعي
 .اهليختي ةصق لك

 .ءانس جوزتو
 .ةصق ىف
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 دعي ةرجحلا طسو ىف فقوو «,ةذفانلا ةفاح قوف نم دمحم زفقو

 .ةضماغلا هتماستبا اذوي هلإلا لدابيو ءرخآ اسأك هسفنل
 لدسنم اهرعش نيمدقلا ةيفاح ..مونلا ةرجح نم ءانس تجرخو

 ةتكاج ةيدترم ..اهتريفض تكف نأ دعب مالستسا ىف اهيفتك ىلع
 طوطخت ةظطحتم ةاقرز ::ةفيفك نكامق قم ةنكاج .:ذمحم ةنياجيب
 ..اهيتبكر ىتح اهدسج ىلع لدسنت ..ىضفلا نوللا نم ةضيرع
 طولخملا نبللا نول ىف ناتفوفلم ناقاس ..نيتيراع اهيقاس كرتتو
 ..اهيفك ىطغت ىتح ةليوطلا اهمامكأ لدسنتو ..ةلوارفلا بارشب
 ..بناج ىلع اهتحتف تلام دقو ءاهيدهن ىلعأو اهردص نع فشكتو
 .ةزامغ دخ لك ىلعو ناكحضي نيدخك اهادهن أدبف

 : حوحبم توص ىف تسمهو
 :ةاي ماتت يجيتاح شم فراخ انآ فيهم -
 هيضيع لكب اهيلإ رظني وهو :ةريبك ةماستبا دمحم مستباو

 هسأك عفر مث ..ةليوط ةهرب هينيع ىف هترظن تيقبو ..نيتحرملا
 اهيلإ رظني لازي ال ىهو ؛هيتفش قوف نم اهلزنأو ةفشر هنم فشرو
 .اهنم ةعطق لك لبقت هتماستياو .هينيع لكب

 : هريحي ءىش نع اهلأسي هنأك لاق مث
 .انزوجتا انحا -

 نع هل رذتعت اهنأك ةددرتم ةماستبا مستبت ىهو ءانس تلاقو

 : امهجاوز
 .دمحم اي ىنزوجتت زياع تنك شم ..ةويأ -
 : هسفن بطاخي هنأك لاقو

 .لعبلا تارم ..ةعامجلا كمسا ىتنإو ..لغي ..نوج ىمشا
 هنم رظتنت اهنأك اهينيع لك تحتف دقو .ءانس هيلإ ترظنو

 .هلايخ هيلع بهي امدنع هتلاج فرعت اهنإ ..ةديدج ةآأجافم

 ذخأو هعياصأ عقرو ..هتماق دشو ..هردص دمحم خفن ةأجفو

 ةجهل ىف لاقو ..هتوص مخضو ..هيتفش قوف ايمهو ابنش اهب مريب
 : دلبلا دالوأ
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 ..شمح ىرمع لوطو ..شمح لجار انأ هأب ..ىعمسا هأب -

 ىبعلت ..ةدك الو ةدك ىصبت ..ىعابص فرطب اهفلأ ةرم عدجأ
 .ةمهاق ..حبدلا الإ ىدنع شيفام ..كتيقر عطقأ ..كليدب

 ىف جاوزلا هراثأ ام لك .دلبلا نبا رود ..اديدج ارود لثمي هنإ
 .رودلا اذه وه هلايخ

 انساب كمراف انينكو :بستو" سان ىف احس ةنبلإ ترلتكو
 ةوارط ىف تلاقو ..دلبلا تنب رود ىف جمدنت نأ تلواحو ..اهبعتو

 : دلبلا تانب

 .ملعم اي ةمهاق -
 لعفي امك ةدئاملا حطس هب قدي ىهو هدي نم سأكلا دمحم ىقلأو

 ىف حيصي وهو لاقو .ةوقي اهعارذ نم ءانس كسمأو ءدلبلا دالوأ
 : مخضملا هنوص

 لاعتد
 للدتتف ءاهرود ىف جمدنت نأ لواحت لازت ال ىهو ءانس تلاقو

 : دلبلا تانب لعفت امك عنامتو
 يلع اراقيأ نع <
 : هءارو اهيذجي ىهو دمحم لاقو
 ..نيف ىلع كل شتلقام كمأ ..نيف ىلع ةفراع شم ..نيف ىلع -

 ىشخ ..تب اي هد مالكلا انأ ىلع ..هد ناوسنلا نهك ايوخ اي هيا

 .كلوقاب ىمادق
 .قيضت ءانس سافنأو

 .رتوتت اهباصعأ

 .هتقر ىلإ ..هنانح ىلإ ةجاح ىف اهنإ .اهفافز ةليل هتنمت
 .شارفلا قوف دمحم اهب ىقلاو
 هتوص ىف لوقي ىهو ءاهدسج سسحتي ذخأو اهيناجيب سلج مث

1 : 

 .لامأ ىنيقود ..ركسب نبلم ..تب اي نبلم هد ..اهلك

 ال زل 8 مهي ءىش ال ال



 .عقرطي هتلبق توصو ..اهليقي اهيتفش ىلع ىوهو
 ..جمدنت نأ عيطتست ال .هلايخ ىلإ عقتري نأ عيطتسي ال اهلقعو

 نأ عيطتست ال :ىلايللا لك نود ةليللا هذه ..لثمت نأ عيطتست ال

 هلعل ..ادهي هلعل ءاهيتفش نيب هاتفش ىقبت نأ ديرت ىهو ..لثمت

 .رخآ ءىش ىف جمدني هلعل ..هرود ىسني

 .هتالبقي عقرطيو
 سمهي ىهو ءاهردص سسحتي اماجيبلا ةتكاج تحت هدي دم مث

 .دالوآ اي نامرلا ةوالح اي تع

 اديعب تقلطناف ..لثمت نأ لواحت ..اهياصعأ ىلع ءانس تطغضو

 : سمهتو :ءاهردص قوف نم هدي عزتنت ىهو هنع
 .ةدك شم ..ملعم اي هد هيأ -

 .ريخ ىلع ىهتنت ةليللا ىلخو ..قوذلاب ىعلقا ..هأب ىعلقا بيط -

 .اهحرجي
 .هبايث علخي أدبو اهبناج نم دمحم ماقو
 يزد الو كاوكاو: ةوهنىلاب ظولخم ساب ىف ةيلإ نظنت هو

 :عقبف اهخارتم مزهو آل ىتح هيف خرتت
 ةرظن هينيع ىف لازت الو ..ةيلخادلا هبايث ىف وهو اهيلإ داعو

 .دليلا دالوأ ةنر هتوص ىف لازت الو دلبلا دالوأ

 : اهيتاجي دقري ىهو لاقو
 :ةليللا بدتناح نيوظيأ فاي نكاعم خيي ..شيقعلق ام ىنعي -

 .هيإ الو
 .عومدلاب اهانيع تقرورغأو
 .عيطتست دعت مل اهنإ
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 رظنو
 :هلايخ

 ىطيعت ..ىعصسا هأب ..أل ..هيإ الو طايع انلوأ اذحإ ..هللا ..هللا -
 .كمأ كل هدنأ

 : هرود ناقتا ىف ىلاغي هنأك الئاق ءاهبلع لامو

 .هبإ الو مد تاجاحلا ىلع كتمهف كتدلاو تسلا شم هيه

 .ءاكيلاب مانس تشهجأو

 .ىكبي اهيف بصع لك
 : اهعومد نيب نم ددرت ىهو دمحم ةبقرب تقلعتو
 .لمحم ..ذمحم ..كمحم -

 .هلايخ نم هقيفت نأ لواحت اهناك ..هزهت اهنأك
 .هردصي ةقصتلم ىهو دمحم أدهو

 ناتقصتلم هاتفشو ..سيبك نانح ىف اهرهظ ىلع ثيري ذخاو

 ةئالا امير ةءانيم كبت اثاسل اخ نتاع ةسفن ىفو ..اهذييجي
 رايتخا ىف لشف امير ..دلبلا نبأ ملعملا رود ..هرود ليثمت ىف لشف
 .اهرود ليثمتل ةدعتسم ءانس نكت مل امبر ..رودلا

 .ءانس باذتجا ىف هلايخ اهيف لشفي ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ

 ليثمت ىف ارمتسم لازي ال ىهو لاقو ءاهينيع ىف دمحم

 «هديب كسمت ىهو عزج ىف تلاقو .ءوده ىف اهبناج نم ماقو

 : اهب ثيشتتو
 .دمحم اي نيف حيار -

 : ةولحلا ةريبكلا هتماستبا اهل مستبي ىهو لاقو

 .ىكسيولا ساك بيجأ حيار -

 .اهيلإ داعو
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 .ةروعذم شارفلا نم تماقو

 .ةلاصلا ىلإ تجرخو
 .تيبلا ىف سيل هنإ

 «دمحم ةماجيب ةتكاج ةيدترم ىفو تيبلا باب ىلع تفققوو

 5 حرصت

 .ىلوبدم جاح اي ..ىلويدم جاح اي -
 : احئاص طيغلا طسو نم ىلويدم جاحلا اهيلع درو

 .ةكرابم ةيحابص ..تس اي ريخلا حابص -
 ب : ةفهل ىف ءانس تحاصو

 ١ .ذاتسألا شتفشام -

 : هتوص ىلعاب ىلولبدم جاحلا درو
 .شوتفشام ..تس اي هللاو ال -
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 حراس اهلقعو ,ميسربلا لقح ىف ناتهئات اهانيعو

 . .لمحم ءارو

 .ريغتي مل ادمحم نإ |[ ]
 هنإ ..دمعت الب ىفتخي ..هنع اهينرع تضمغأ املك ىفتخي امكئاد هنإ

 نم اهظقوي نأ ىضتقي امهم ائيش هريس ىف ىري الو ..ريسي طقف
 هنإ ..ةيحاص تناك اذإ اهناذئتسا ىضتقي ىأ :ةمئان تناك اذإ مونلا
 ..هب قحلت امئاد تناكو ..ثدارأ اذإ هب قحلت نأ اهيلعو ءريسي طقف
 دمحم نع اثحب هيضقت اهتايح فصن نإ :.هنع ثحبت امكاد

 .هيناجب هيضقت رخآلا فصنلاو

 ظ

 .تيبلا باب ىلع اهرهظب ةدنتسم ءانس تفقو

ٌ 

 ا

0 
 ا

 .ريغتي مل وهو
 ناب اهدعي نأ نود هتبحأ دقل ..ريغتي نأ هنم رظتنت اذامل نكلو

 امل ريفت ول امبرو ..ريغتي نأب اهدعي نأ نود هتجوزتو ..ريغتي

 نأ بجي ائيش نأب سحت ىهف ..كلذ مغرو ..هتجوزت ثناك الو هتبحأ

 ايندلا نأب هدمحم تجوزت نأ دعيو «خابصلا اذه سحت اهنإ ..ريغتي

 اهتايحو ءديدج ىنعمو :ديدج معط هل حبصأ اهبح ..تريغت دق اهلك
 وه اذه نكلو ..اذامل ىردت ال ..ةديدج ةروصو ديدج لمآ اهل حبصأ

 !؟دمحمل ثدحي ال اذاملف ءاهل ثدح ام
 .ةنيزح ةماستبا اهيتفش تلعو
 تدبعت مث ..اهب اقلاع ائيش درطت نأ لواحت اهنأك ءاهسأر تزهو

 اهئاب اهسفن عنقت نأ تدمعت ..ةريبك ةماستبا اهيتفش ىلع عضت نأ
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 بابلا تقلغاو تيبلا تلخد مث ..حرم اهلوح ام لك نأو ..ةحرم

 ريستو «ةنيز اي ةولح اي ىرطخمتا» ةينغأب ندندت تذخأو ءاهءارو
 ..مامحلا تلخدو ..اهسفن ىلع كحضت ىهو :ءسورعلا تاوطخ ىف

 ىتلا ةريفضلا هنم عنصت مل ..اهسار فلخ اهرعش تصقع مث

 جاجزلا حول اذ بالودلا تحتقو ..اهيوث تدتراو ..سمأ اهتعنص

 دجت مل اهنكلو ..ضيبألا نبجلا نم ةعطق هيف تدجوو ..روسكملا

 نورق ضعب اهعم لكأتو ءاهعباصأب نبجلا نم لكأت تذخأف ..ازبخ
 .ليللا نم تقبت ىتلا رضخألا لوفلا

 تجرخأو :سمألاب اهلمحت تناك ىتلا ةسردملا ةبيقح تحتف مث

 هلإلا لاثمت اهمامأ تأرف تتفتلاو ..اهتلمح ,ةريغص دي ةبيقح اهنم
 تكحضا مث ..هادحتتو هظيغت اهنأك اهناسل هل تجرخأف ..اذوب

 بابلا تكرتو .تيبلا نم تجرخو ..ترادتساو ..ةتماص ةكحض

 .حاتفملاب هقلغت نأ نود اهءارو
 : اهتوص ىلعأب حيصت تيبلا مامأ تققوو
 .ىلويدم جاح اي ماك اهل علطت ةعاسلا -
 نم حانص مث ء,سمشلا صرق ىلإ هسار ىلوبدم جاحلا عفرو

 : ميسربلا داوعأ نيب فقاو ىهو ديعب
 .ةيوشو ةرشع علطت -
 نأ ىلإ لقحلا ىف تراس مث ءتمص ىف هييحت اهدي ءانس تعفرو

 لواحت ىهو سيبوتألا رظتنت تفقوو ..ىمومعلا عراشلا ىلإ تلصو
 ىلإ بهذ امير ..دمحم هيلإ بهذ ىذلا ناكملا اهلايخب فشتكت نأ
 هقيدص ىأ ىملح هقيدص ىلإ بهذ امبر ..ةيسابعلا ىف هتلئاع تيب
 هنإ ..ريطفلا عئاب دنع بنيز ةديسلا ىف رطفيل بهذ امبر ..قيفوت
 هسأر ىفو .فده الب عراوشلا ىف ريسي امبر ..ريطفلا بحي

 ةروص مسرت يهو ..دمحم عم هلك اهلايخو :«سيبوتألا تبكرو
 .اهب هاقلتس ىتلا اهتماستيا اضيأ دعتو ..هعم اهمالك دعتو .هب اهكاقل

 .هدجتس اهنأ ةقثاو اهنإ
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 ىلإ اهسأر تعفرو ؛ةطحملا ناديم ىف سيبوتألا نم تلزنو
 .فصنلاو ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ..ةريبكلا ةعاسلا

 .ديرف دمحم عراش ىلإ ةهجتم لهم ىلع تراسو
 ريصع نم ابوك تبرشو ءريصع عئاب دنع قيرطلا ىف تفقوو

 .ةضهنلا ةقرف حرسم ىلإ تلصوو
 دمحم نأ ديالو :ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىف ةقوربلا دعوم نإ

 .تافوربلا عيمج ىف كارتشالا ىلع امئاد صرحي هنإ ءاهيف كرتشيس
 اهايحو نيلثمملا باب ىلإ ةيدؤملا ةريغصلا ةراحلا ىف تلخدو

 ةبشخ ىلع نيعمتجملا ةيقب للهو ةرارح ىف ءالمزلا نم نانثا

 .حارشنالا ةقرف ىف
 نارودت اهانيعو ءاهيتفش نيب ةريبك ةماستباو ءالمزلا تيحو

 .مهنيب سيل هنإ
 .ليلق دعب ءىجي امبر
 ةقوربلاو ..ىقوش سودرف ةلثمملا يبئاجب دعقم ىلع تسلجو

 : مرصي جرخملاو ءاهمامأ ىرجت
 كنإ شاسنتام ..فورعسم لمعا كرحتا ..ذاتسأ اب ةدك شم -

 .لوألا نم ..كلضف نم ىنات ..مرجم ..عشج ..ىعاطقا ..اشاي

 طقتلت نأ نود ..جيجضلاك اهينذأ ىف نري جرخملا توصو

 نوكرحتي .ةفوربلاب نوموقي نيذلا تالثمملاو نولثمملاو ..هتاملك
 ىتلا ىناعملا الو مهتاكرح ىعت ال ..قيرطلا ىف ةرام مهنأك اهمامأ
 .اهنع نوربعي

 .دمحم نم اهجاوز ةصق ىف ركفت لازت ال اهنإ
 تجوزت اهنأ اهل لوقت نأ ..ربخلاب سودرف ءىبنت نأ اهل رطخو

 ّئش اهجاوز نأ اهيلإ ليخ ؟اذامل ىردت ال ..تفاخ اهتكلو ..كمصحم

 ,دمحم بحت اهتأ ملعت سودرف نإ ..نلعي نأ حصي ال ةئيطخلاب هبشأ
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 ءالمزلا لك ..اهب هطبرت نأ تعاطتسا ىتلا ةديحولا ةاتفلا اهنإو

 نوبحري اوناك دقو ..«دمحم ةعاتب ءانس» اهنومسي مهنإ لب ,نوملعي
 ىردت ال ..رخآ ءىش وهف ..جاوزلا امأ ..هل نوكح ضيو ,بحلا اذهب

 ..بحلا ىف تسيل ةبهر ..ةبهرلا هذه لك جاوزلل نوكي اذامل ..اذامل

 تيحأ دقل ..!؟بحلا نم ريكأ ..ريبك ءىش ةنأك جاوزلاب رعشت اذاملو

 ام امهبح ىق نكي مل ..ةطاسيب نيتنس هعم تشاعو ..ةطاسبب دمحم

 نأ اهيلإ ليخي ..براي ..جاوزلا ءنكلو ..هباسح بسحت ام ىأ هقاخت
 ..ةصاخلا اهتافرصت نم افرصت سيل ..اهدحو اهكلم سيل جاوزلا

 ىهو ..سانلا لك هيف كرتشي فرصت ىهو مهلك سانلا كلم هنإ
 نأ اهيلإ ليخيو ..سانلا باسح بسحتو ,سانلا نم فوخلاب رعشت
 تطس ..وطس ةيلمع هتأك ,دمحم نم اهجاوز نوربتعيس سانلا لك
 نولبقيو ..اهنوموليو ..هلايخ ىلعو ..هتءارب ىلعو ..هتجاذس ىلع
 .اهنم ازازئمشا مههافش

 .ربخلاب سودرف ءىبنت ملو
 طغخضتو ءةدودشملا اهباصعأ ىلع طغضت ىهو تتمص

 قوف نم رسلا قلطني نأ ىشخت اهنأك ,ىلفسلا اهتفش ىلع اهنانساب
 .اهنع امغر اهئاسل

 .دمحم نع ثحبت سيلاوكلا ىلإ تتفلتو
 .دعب رهظي مل هنإ
 ..اهمامأ ىرجت ىتلا ةفوربلا ىف اهمامتها زكرت نأ تلواحو

 دسحلا نم عونب تسحأ ..اهردص ىف اهزفني ءىشب تسحأو

 دقل ..اهسقن مولت تأدبو ..ةفوربلاب نوموقي نيذلا اهئالمزل ءىربلا

 فقت ةليمج ةاتفك حرسملا ىلع روهظلاب ىفتكت تناك ..هيف مدقتن

 فك دشار ذاتسألا ىتح ..نيتملك وأ ةملك لوقتو تالثمملا ةيقب نيب

 امبر ..ىردي نمو ..ةميظع ةلثمم نوكتل حلصت اهنأب اهل هديكأت نع
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 .ةرسح ىف تدهنتو
 : اهلأست سودرف ىلإ تتفتلاو
 .سودرف اي ماك ةعاسلا -
 ةماستبا مستبت ىهو تلاقو ءاهدي ةعاس ىف سودرف ترظنو

 ! راظتنالا ىلع ءانس اهب نيعت اهنأك ةريغص
 ؟ دمحم نيف لامأ ..صنو ةدحاو ةعاسلا -
 : قهز ىق ءانس تباجأو
 .شفرع ام -

 سيلاوك لالخ نم تجرخو ءاهدعقم ىلع نم ةأجف تماقو
 اهنأك اهيمدقب ضراألا قدت ىهو ريست ..ادحأ ىيحت نأ نود حرسملا
 ..ةايحلا هذه نم حيرتستل تجوزت دقل ..اهئاذحب ايندلا عفصت

 ..همحم نع رمتسملا ثحبلاو :ليوطلا راظتنالا نم حيرتستل
 ..رقتستا تجوزت ..هدقفت نأ نم فوخلاو ..هيلع قلقلا نم حيرتست
 نعو دمحم نع اهءافخا تلواح ىل ىتح .ةقيقحلا ىه هذه ..ادهتل
 نوكي نأ نكمي ال اهلاح ..جاوزلا دعب ريغستي مل اهلاح نكلو ..اهسفن
 .اهفافز حابص ىف سورع لاح

 اتخفتنا امهنأك ناتروكتم اهاتفشو ؛عراشلا ىلإ تجرخو
 .اهتروثب

 ..تفقو ..ةأجفو ..حرسملل رواجملا ىهقملا مامأ نم ترمو

 .ىهقملا لخاد ىلإ اليوط ترظنو
 .انه دمحم نإ

 نع تحفص اهنأك ..اهاتفش تجرفناو ..اههجو حارتسا ةعرشيو .

 .ايندلا
 .ىهقملا تلخدو
 نينر هتوص ىفو للهو اهيلإ هدي عفرف ..ديعب نم دمحم اهآرو

 هتماستيا هيتفش قوفو ,ةريبك ةحرف هينيمع ىفو :لافطألا توص
 ”.ةصلاخلا ةولطلا

 .ءاتس -
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 ىهو.هيدي ىف اهيدي تعضوو ..هدعقم ىف سلاج وهو هيدي اتلك

 ..هدعقم نم اهدعقم تيرقو ..نيتحرملا هينيع ىف اهانيعو ..بعتم

 اهنأ ىفكي ..لاقي مالك كانه سيل ..ملكتت نأ ديرت الو ..هيئيع

 : هيتفش ىلع صقرت ةحرفلاو دمحم لاقو

 ؟ يتيدغتا -

 ىف بوذت ىهو .ملكتت نأ نود ىفنلاب اهساأر ءانس تزهو

 .هتماستبا

 : دمحم لاقو

 ىف ىدغتن حورن ..ريبك ادغ ..ىكولم ادغ ىدفغتت مزال انحإ -

 ةعضبب اهجرخأو ؛هبيج ىف اهعضوو ءاهدي نم هدي بحسو
 صقرت لازت ال هتحرفو لاق مث ..اهدعي ذخأ :ةريغص ةيدقن قاروأ

 : هيتقش ىلع

 دعت تذخأو حرس ىف كحضت ىهو اهتبيقح ءانس تحتفو

 : درغزت اهنأك تحاص مث ءاهدوقن

 .شرق نيرشعو نينثا اياعم -
 : دمحم لاقو

 ىرتشن ,كل لوقأ الو ..«نوينألا» ىف ىدغتن حورن ..نيسيوك -
 ىف خبطن حورنو ..ةريبو ءىتجابس ةنوركمو ءسطاطبو ةمحل
 .ةريب برشنو ..تيبلا

 : حرق ىف ءانس تلاقو

 .ةركف -
 نم اوهتنا نأ دعب ىهقملا ىلع نودفي ةضهنلا ةقرف دارفأ آدبو
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 نومستيي ..ةحرف ىف ءءانسو دمحمل مستبي مهتم لكو ءةفوربلا
 مهيلع ىهابتت اهنأك عوفرم اهسأرو مهتاماستيا درت ءانسو ..بحلل

 كرحتتف ىطخي :بدحأ مزق ..ةقرفلا نقلم شيلع ذاتسألا لخدو

 .هيمدقو هيدي ىلع ريسي هنأك ىدبيو .هيقاس عم ناتليوطلا هاعارذ
 : ءانس هتعمس توصب هنذأ ىف سمهو «دمحم نم برتقاو

 .ةيوش ودعم نلصا :.ذاتسا اي ةعاج كاع -
 : كحضي هنأك لاقو نيتحرملا هينيعب دمحم هيلإ رظنو
 .شيلع اي ةدك روذعم اميأد تنإ -
 .هل اهلوانو اهلك اشرق نيسمخلا جرخأو هبيج ىف هدي عضو مث
 : اهنع امغر ءانس نم ةخرص تقلطناو

 .كمحم --

 ؟تخرص اذامل ىردي ال :هينيع المت ةشهدلاو دمحم اهيلإ تفتلاو

 .ىهقملا دئاوم نيب شيلع ذاتسالا باذو
 ىرخأ ةخرص اهيتفش ىلعو ؛عله ىف هفلخ رظنت ءانسو

 اهردصو اهتخرص تعلتيا مث ..سيلوب اي ..ةدجن ةخحرص ..قلطنت ال

 : دمحم ىلإ رظنت ال ىهو
 ! اهلك شرق نيسمخلا هتيدا تنإ -
 : ةءارب ىق دمحم لاقو

 ؟ هيل ..ةويأ -

 اهباصعأ ىلع طغضت نأ لواحتو اهسافنآ رفزت ىهو تباجأو
 : ىرخأ ةرم خرصت ال ىتح

 .مهريغ كأعم شناكام ..لصأ ..سب ..ةجاح الو -
 ناك نإ ثدح اذام ..هينيع ىف لازت ال ةشهدلاو دمحم اهيلإ رظنو

 ىهو ..هريغ ىطعيو ..هيطعي امئاد هنإ ..هعم ام لك شيلع ىطعأ دق
 ..ىطعي نأ بجي هنإ هساسحا ردقي ىطعي هنكلو ؟ىطعي مك ىردي ال

 انايحأو ..هعم ام فصنت ىطعي انايحأو .. هعم ام لك ىطعي انايحأ
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 ؟هل ىرج اذام وأ ..اهل ىرج اذام ..مويلا شه دك اذاملف

 .دمحم تكسو

 .ءانس هيناجي تتكسو

 : ءاذس نيبو هنيب ثدحي ام رس فشتكا هنأك دمحم لاق مث

 .تركتفقا -

 .تكس مث
 .اشرق نيسمخلا ىلع انزح دهنتت ىهو ءانس تلاقو

 ؟هبإ تركتفقا -

 : ةريبكلا هتماستبا لالخ نم دمحم لاقو
 .انزوجتا اننإ تركتفا -'

 : رخآ ائيش فشتكا هنأك درطتسا مث .
 .انزوجتا اننإ سانلل لوقن مزال --
 نم هءارو اهدشو ءاهباوج رظتني نأ نود هدعقم ىلع نم ماقو

 تالثمسمو ىلثمم نم ريبك قيرف سلجي ثيح ىلإ اهب راسو ءاهدي
 لاقو ءردصلا خوفنم ,ةماقلا دودشم مهمامأ فقوو :ةضهنلا ةقرف
 : ةيليثمت ةجهل ىف

 :اوعو ارغمسا موقلا اهنا -
 .دمحم لوح نم تاكحضلا تعفتراو
 : ىليثمتلا هباطخ دمحم لمكأو
 ىدجو دمحم ريبكلا ذاتسألا جاوز هللا نوعب مت دق هنأ مكنلعن -

 «بدألاو نفلا ةكلمم دهع ىلوو ءىدجو نمحرلادبع ناطلسلا نبا
 تعفر ءانس ةسئآلا ةنونكملا ةرهوجلا فافعلاو نوصلا ةبر ىلع
 ةعاسلا مامت ىف كلذو .تعفر زيزعلادبع رادنهمشابلا ةميرك
 .بئاغلا غلبي نأ مكنم رضاحلا ىلعو ..سمأ ءاسم نم ةساسلا

 .دمحم لوح نم تاكحضلا تتفخو
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 | .اهل ىنعم ال تاماستبا ىف تباذ
 مهناكو ءانسو دمصم نيب مهنويع نولقني عيمجلا ذخأو

 ءانس ىلإ رظنت ىهو ىقوش سودرف تلاقو ..ربخلا نوقدصي ال

 9؟ حيحص هذ مالكلا 2

 : ةعرسب دمحم باجأو
 .اولضفتا ..نيقدصم شم ..حيحص أاعبط 5

 مهمامأ اهرشنو «جاوزلا ةقرو ىلخادلا هترتس بيج نم جرخأو
 : لفط تاكحض هيف نرت ىذلا هتوصب لوقي ىهو

 .نامك ىلوبدم جاحلاو ..ىسضام هيب قداصو -

 ىلإ اعيمج مهنويع تهجتا ..جاوزلا ةقرو ىلإ دحأ رظني ملو .
 نويع ..مكهت اهيفو ..ةيرخس اهيفو ..ةشهد اهيف نويع ..ءاتس
 هذه هجاوت نأ عيطتست ال دمحم بناجيب ةفقاو ءانسو ..حرجت

 نأ ديرت اهنإ ..ىلغي اهردصو ..ةتهاب ةماستبا اهيتفش ىلع ..نويعلا
 اذامل ..اضيأ دمحم نم رفتو ..نويعلا هذه لك نم رفت ..سفت

 هذهب امهجاوز نلعأ اذامل ..ادج ائيش ذخأي نأ دمحم عيطتسي ال

 هب ظفتحي مل اذامل ..الصأ هنلعأ اذامل ..هتكن امهجاوز نأك ..ةقيرطلا
 هتجاذس ..اضيأ ساق دمحم نإ ؟هسفنب هسفن نلعي ىتح ارس

 .اهتايح ىف هتفداص ام لك نم اهيلع ىسقأ هالابماللا هذه ..ةيساق
 كوريم ..كوربم ..كوريم ..ءاقوج تاوصأ امهلوح نم تعفتراو

 اهنأك ءانس نذا ىف ىناهتلا طقستو ..سيرع اي كوريم ..ةسورع اد

 .دربلاو :ةدحولاب لبق نم رعشت مل امك رعشتو ..بوطلا نم عطق
 .اهل حرقي دحأ اهل سيل ..ةميتي اهنأ ةرم لوآل رعشت

 لفطلا < حيصي ىهو ءنوسرجلا ىداني هيديب دمحم قفصو
 :حرملا

 .نوسرج اي تابيرش -
 : لثمملا ىولع دمحأ ذاتسألا حاصو

 .سيرع اي انيلع بجاو هد -
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 : ىزمر نادجو ةلثمملا تحاصو

 .مكقزن مزال انحإ -
 تذخاو نوسرجلا دي نم ةيسادتلا ةينيدصلا تقطخو كماق مذ

 مهو:ءانشو حتمي اوطاحأو عيمجلا ماَقَو .:قافزلا تاقد اهيلع قذدت
 .ققخلا كسيرع ..ىكيلع كوريم» ..مهتاوصأ ىلعأب نودشنب

 دئاوم نيب اهب راسو ءانس عارذ ىق هعارذ دمحم عضوو

 ةينيص ىلع قدت نادجوو ءمهءارو نودشني عيمجلاو :ىهقملا
 .نوسرجلا

 ..اهينبع مامأ عمجتت ءادوس بحسس و ..مهلو دمحمل ةداقنم ءاتسو

 : جرشحم توص ىف تسمهو ىقوش سودرف اهنم تبرتقاو
 ! قدصي ناك نيم ..تب اي ةرطاش لاو -
 ةخرص تمتكو ..اهردص ىف دمغأ ارجنخ نأك ءاذس تسحأو

 نأ لبق رفت نأ ديرت ..انه نم جرخت نأ ديرت اهنإ ..فينع ملأ ..ملأ
 هاتي ىلإ« اديقي ىنذح :توحم اي ىدتخي.تارجلا نمت كزم اهيعنصي
 .حاترأ نأ ديرأ

 تالثمملاو نولثمملا قرفتو ..ىهقملاب فاوطلا نم ةقزلا تهتناو
 لتق نم اوهتنا مهنأك ,ةتامش اهيف ةخراص تاكحض نوكحضي مهو

 .مهودع

 ,ةولحلا هتماستبا هيتفش نيبو :ءىهقملا باب ىلع دمحم فق وق

 ؛ةتيربلا ةحرملا هتارظن هينيع ىفو ,هنيبج ىلع ةالدم هرعش ةلصخو
 عمجت نأ ..أدهت نأو ءاهحرج دمضت نأ لواحت ءانس هبناجبو
 .اهبلق تاضبنو ءاهراكفأو ءاهباصعأ

 : ةطاسب ىف لاقو .دمحم اهيلإ تفتلاو
 .هأب ىشام انأ -

 : عزف ىف ءانس تلاقو

 ؟ نيف حيار ع

 : ةلطاشقا نفنت دمحم ناقو
 .ليللاب لياقتنو ..ةيسابعلا ىف مانأ حورااح -
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 :هنيبج قوف نم هرعش ةلصخ حازأ ءاهباوج رظتني نأ نودو
 هيلإ رظنت ءانسو ..ىشم مث ..هتماستياي اهلبقي هنأك اهل مستباو

 .تماص عزف اهيتفش ىلعو
 عبتي ءانس بناجي فقوو :هيب قداص لخد ةظحللا هذه ىفو

 سملي ىهو نانح ىف لاق مث دمحم فلخ نارظني امهو اهينيع
 : اهعزف نم اهقيقي هنأك ةقرب اهعارذ

 ؟ ءانس اي ىتيدغتا -

 :دمحم فلخ ةحراس لازت الو هيلإ رظنت ال ىهو ءانس تلاقو

 ىلا

 : ةقر نم رثكأ توص ىف هيب قداص لاقو
 .ادغلا ىلع كمزاع انآ -
 : ةدح ىف تخرصو ,عومدلا قيرب اهينيع ىفو هيلإ تتفتلاو

 .ةجاح ةزياع شم ..ةجاح ةزياع شم ..ىدغتأ ةزياع شم ..أل -

 .اهعم ىرجت اهعومدو :ىهقملا نم ىرجت تجرخو
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 نكي ملو :ةيسابعلا ىتح هيمدق ىلع دمحم راس
 بحي هنإ ..ليوطلا راوشملا اذه لك ريسي نأ همهي
 ةيسايعلا ىف هتيب ىلإ دوعي همايأ رثكأو ..ىشملا
 سحي ال ..ةيرطملا تيب ىتح ىشمي انايحأو ..ايشام

 ىشمي ةصق امئاد هلايخ ىف نإ ..هلايخ ىف ىشمي هنأل ىشملا بعتب
 ىف ةيوعص مويلأ دجو هنكلو ..ضرألا ىلع ىشمي هنأ هيسنتو ءاهيف
 رعشي ..هتايح ىف اديدج اثدح كانه نأب رعشي هنإ ..هلايخ ىف ىشملا
 ..رخآلا وه ريفتي ناب بلاطي دق هنأب رعشيو ..ريغتت تأدب ءانس نأب
 .هيفتك ىلع عقي ليقث ءىشب رعشي هلعجي ..هجعزي ريغتلا اذهو

 ..ثدح ءىش ال ..هسأر نم ريكفتلا اذه درطيل اريثك مواقو

 .ءىش هيف ريغتي نلو ..ريغت ءيش ال
 مارتلا تايرع ىلإ رظنو ..ىرخأ ةرم هلايخ لعشي نأ عاطتساو

 سانلا نأو ..لجع ىلع ريست تويب اهنأ ليختو .ءشيجلا عراش ىف
 تويبلا نأ ليختي أدبو ..تويبلا تافرش ىف نوسلاج اهيف نيسلاجلا
 هنأو ..تويبلا هيف كرحتت ملاع ىف شيعي هنأو ..العف كرحتت اهلك

 ملاع ىسلإ لايخلا اذه هجردتسا مث ..هتيب ىف حرسملا ىلإ بهذي
 ةالدم هرعش ةلصخو .خيرملا ىف شيعي هسفن روصتي أدبو ,خيرملا
 ,مه امك مهاري الف هب رمت سانلاو ..اهب رعشي نأ نود هنيبج قوف
 .خيرملا لهأ نم مهنأك مهاري لب

 .هلايخ ىف قراغ وهو ةيسابعلا ىف هتيي ىلإ لصوو
 ..هجاوز ربخب اهجوزو هتخا غلييل ىولعلا رودلا ىلإ دعصي ملو

 ' .نآلا هنهذ نع بئاغ هجاوز نإ
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 هسفتل عتصو خبطملا ىلإ بهذو «لوالا رودلا ىق هتقش 1 قو
 ىف هل ظقتحت نأ ىلع امئاد صرحت هتخأ نإ ..نيجلاب اشتيودنس

 ىف لكأي ذخآو ةفيفخلا تالوكاملاو نوتيزلاو نبجلا ضعبب هخبطم
 .هبايث علخي وهو شتيودناسلا

 .ماثو
 ىف ظقيتسي امئاد هنإ .فصنلاو ةسداسلا ةعاسلا ىف ظقيتساو

 .دحأ هظقوي نأل ةجاح نود دعوملا اذه

 نم جرخو .هبايث ىدترا مث ..شدلا تحت محتساو هنقذ قلحو
 .هتيبج قوف ةالدم هرعش ةلصخو تيبلا

 ىهقم ناك دقو ..ىبارع ىهقم ىلإ ةيسابعلا عراش ىف راسو
 ىحلا ناكس هيف سلجي ؛ةيسابعلا ىح نم اءزج امئاد ىبارع
 ناكو ..ىنيمودلاو ةلواطلا نوبعليو ةشيشلا نونخدي ,نومرتحملا
 هيلإ رظني ناك ..ايبص ناك ذنم دمحم لايخ نم اءزج ىهقملا اذه
 ءاعيمج مهنأك هداور روصتيو ءضومغلاو ةبهرلا هطوحت ناكمك
 نكرملا ىف رايكو ..لقعلا ىف رابكو ..مجحلا ىف رابك ..رابك سان
 ,راقولا ةتيه ذختيو هتماق دشيف ىهقملاب رمي ناكو ..ىعامتجالا
 -| ةبهرلا ..هيف سلجي نأ ىلع قرجي نكي مل هنكلو ..هنئابز دحأ هناك
 ةيلك ىف قيفوتو ىملح هاقيدص جرخت نأ ىلإ ..همنمت تناك

 ىف ىلاغيو ءراقولاو مارتحالا رهظم ذختم وهو ىهقملا ىلإ بهذي
 لظ هنكلو ..لعتفم ءوده ىف اهنخديو :ةشيش بلطيف رهظملا اذه
 سحي هذجو هنإ ..هدحو ىهقملا ىلإ بهذي نأ عيطتسي ال امئاد

 ..ريغص وهو هب سحي ناك ىذلا ساسحإلا سفن ءىهقملا ةبهرب
 نأ دمعتيو ..قيفوتو ىملح هيقيدص ةبحصب الإ كانه ىلإ بهذي الو
 .هدحو سلجي الف .هلبق امهدحأ بهذي نأ نمضي ىتح ارخأتم بهذي

 ةتباثلا تامالعلا ىدحإأ وم مود لك هيقيدصب دمحم ءاقل ناكو

 ةعطق امهنإ ..ةايحلا ىعو ذنم موي لك مهاقلي وهف ..هتايح ىف ةليلقلا |
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 ..هتخاكو ..موي لك هيلإ بهذي ىذلا ةيسابعلا تيبك ..هدوجو نم

 ةياوه ةثالثلا مهعمجت ال ءدعبلا لك امهنع ةديعب هتايحف كلذ مغرو
 اذه ىوس مهعمجي ال ..ةدحاو ةعيبط الو .ةدحاو قالخا الو ,ةدحاو

 .ةنس دعب ةنس ..نينسلا ريع نوكت ىذلا ءىداهلا رقتسملا بحلا

 .ىيارع ىهقم ىلإ دمحم لصوو
 .فيصرلا قوف ىهقملا جراخل ةدئام ىلع اسلاج ىملح دجوو

 ةماستتبا امهنم لك ىتفش نيبو: .اهفاصتم نأ نود ةيهتلا الدابتو
 .قداص بح ىف رخآلا اهب لبقي ةريبك

 :ناقولا ةنيه اذكتع سلجي وهو هعمع لاقو
 ؟ ريتك كلاقب -

 نمل تو نع قاس كاربتلا قؤقلا ةوقش نف سل لاقو
 : ةديدج ةوق بستكي ,هيتفش

 ؟ رابخألا ىزإ ..ىاج كبودي هسل -
 : مارت ةبرع هينيعب عباتي وهو دمحم لاقو
 .سيوك هلك ..لاع -

 .ريبك ناذح ىف دمحم ىلإ رظني ىهو لاسي ىملح داعو
 ؟ ءاتس ىذإو -
 : هالايم الب دمحم لاقو

 .تزوجتا -

 : داجلا ىوقلا هتوصب لاقو :ءىملح ىنيع نم ةشهدلا تقلطتأو

 ؟ نيم تزوجتا ..هد ىزإو -

 : ةطاسب ىق دمحم لاقو

 ,ىنتز جتا -
 ء.هحعم كحضت اهلك ايندلا نأك تود ةريبك ةكحض ىملح كحضو

 : دمحم ةيحان هسارب ليمي ىهو لاقو
 !؟ متزوجتا حيحص ..خيش اي ىنتيضخ -

 : ىملح ةكحضل مستبي ىهو دمحم لاقو
 11 جتا :ينسسا -
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 : سامح ىف ىملح لاقو
 .كسوبأ امأ ىلاعت ..كوريم فلا ..كوربم -

 : لاق مث ..هيتنجو اتلك نم هلبقو هيلإ دمحم سأر بذجو
 .هلمعت مزال ناك ىللا هد -

 : ةشهد ىف دمحم لاقو

 ؟ هيل -

 : بجعت ىف ىملح لاقو

 ؟ هيإ هيل -
 : اليوط هتريح ةلكشم مهقي نأ لواحي هنأك دمحم لاقو
 .زوجتن مزال ناك ةيل -
 : ىملح لاقو
 ؟ اهبحتب شم تنإ -
 بطاخي هنأك لاق مث ءاليلق تمصو ءهدعقم ىف دمحم عجارتو

 : هسفن

 .اهبحاب نوكأ مزال ..مزال -
 : هنثمطي هنأك ىملح لاقو
 ,ضعب اوبحتب مادام ..صالخ ىقبي ..كبحتي اهنإ دكأتم انأو -

 .اوزوجتت مزال ىقبي
 .تكس مث :عنتقي مل هنأك دمحم هيلإ رظنو
 :هيتفش نيب لازت ال ةحرفلاو لأسي ىملح داعو
 لفغتش لضتفتاح ءانلمو .؟نينف اونكستاح ..هنإ اوتلئعو--

 ؟ لغش لطبتاح الو
 امهوحن عفدناو ,ىهقملا ىلإ قيفوت لصو .دمحم بيجي نأ لبقو

 عم مستبي ريضصلا هيراشو ءرمسألا ههجو مدقتي ريبكلا هقنأو
 ,ىملح بناجب سلجيو ادعقم رجي ىهو اثهال لاقو ..هيتفش ةماستبا
 : دمحم ىلإ رظني نأ نود هبطاخيو

 .تممأتا انتعاتب ةكرشلا ..مهم ربخ -
 : ةداج تارظن هينيع ىفو ىملح لاقو

 الا خو الا مهي ءىش ال ا"



 ؟ ىتمإ -
 : جزل سامح ..هيتفش ىلع ليسي هسامحو قيفوت لاقو
 .هيب ىتقلادبع اولاشو ..ةدراهتلا -
 : ةشهد ىق ىملح لاقو

 .سيوك سدنهم هنإ نيقراع انلك ..سيوك سدتهم هد ..هيل -
 : ضاعتما ىف هديب حوشي ىهو قيقوت لاقو
 سفقنو ءانسفن متاك ناك هد هتحزنق روغتو ..روغي ..خيش اي -

 .ةكرشلا
 : رييك مول هينيع ىقو ىملح لاقو
 لوأ هيف حدمقي ةسل تنك تنإ هد . .قيفوت اي كيلع مارح -

 .حرايم]إ
 : هفتأب قصتلي ىتح عفتري ريغصلا هبراشو اجتحم قيفوت لاقو
 ! هيف تحدم ام ىرمع انأ !؟ هيف حدماب تنك انأ -
 : ةرخاس ةماستبا هيتفش نيبو لوقي ىملح داعو

 .ةدحاو ةنس ىف نيتوالع كل فرص هنإ ىل تلقو -

 : هعباصأ فارطأب ةدئاملا رقني وهو قيفوت لاقو
 انأ ..هدك نم رتكأ قحتسأ انأو ...نيتوالع ىل فرصي اعيط خب

 مهلاقي ىللا نم رتكأ اهيف لغتشابو ةكرشلا ىق نينس تالت ىلاقب
 .ىفاتكا ىلع ةكرشلا لياش انأ هد ..ةنس نيرشع

 ىملح نم لك بلطو ءىاش دمحم بلطو ..نوسرجلا ءاجو
 .ةوهق «قيفوتو

 : هيتفش نيب نم ليسي هسامحو لوقي قيفوت داعو
 ..ىركف دومحم سدنهملا ..بدتنم ىضع نيم اونيع فرعت -

 ؟ هفرعت
 : فرق ىف ىملح لاقو
 ل

 : قيفوت لاقو
 نينكاس اوناك ىللا رهوج هيب زيزعلادبع تنب دخاو ىللا هد -
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 .ىوناث ىف اناعم ناك ىللا رهوج ىمهف تخأ ..ةيسابعلا ىف
 : ارخاس قيقوت ىلإ رظني وهو ىملح لاقو
 ؟ طباطظ -

 : قيفوت لاقو
 ةكرشلاو ..مزاح لجار هنإ هنع هتعمس ىللا امنإ ..ىندم 0 -

 .مزاح لجارل ةجاتحمو ةلتلتم ىوالب اهدف
 ىدحإ ىف راوح ىلإ عمتسي هنأك امهيلإ رظني دمحمو

 هيف كرتشي نأ هقح نم سيل تايحرسملا
 :ةرخاسلا ةرظنلا سفن قيفوت ىلإ رظني لازي ال وهو ىملح لاقو
 ؟ هيل ميمأتلا لبق اهيلع لوقتب شتنك ام ىد ىوالبلاو -
 نول ىف ناودييف :هيغدص ىلإ عفترت ءارمح عقبو قيفوت لاقو

 ؟ شتلق الو هل لوقأ دح ىقال تنك انأ -
 : ةلعتفم ةروطخ اهيف ةجهلب لاقو هتسلج ىف لدتعا مث
 بجاو ..بجاو هد . .ىوالبلا لك فشكأا مزال تقود امنإ -

 انيف دحاو لك مزالو ريتك تاجاح دلبلل لمعتب ةروشلا . .ىنطو

 .نواعتي
 | .ارخاس هيلإ رظني ىملح لظو
 ثداحي هنأك تفاخ توص ىف لوقي داعو .ءةهرب قيفوت تكسو

 : هسقن

 ؟ قدصي ناك نيم -
 : دورب ىف ىملح لاقو
 ؟ هيإ قدصي ناك نيم -
 : بجعلا نم ناتعساو هانيعو قيفوت لاقو

 ىقبيو موي ىجيياح رهوج ىمهف انليمز نإ قدصي ناك نيم -
 .انعاتب بدتنملا وبطعلا تارم ىخأ

 : ةرخاسلا هتماستباب ايفتكم ىملح تكسو
 : لوقي قيفوت داعو
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 شروتفشام انأ هد ..اديأ ىمهف نع شلاسنب ام انحإ ةقيقحلا -

 .نيتنس ىلاقب
 .نيتكاس دمحمو ىملح لظو
 مامأ الاجتف عضوو ..ةوهق «تاكتك» ثالث لمحي نوسرجلا داعو

 .ةوهقلا هيف هل بصو مهنم لك
 .هلاجنف طقتليل هدي دمحم دمو

 : ةدح ىف لاقو دمحم ىلإ رظن مث .نوسرجلا ىلإ قيفوت رظنو
 ؟ ىاش تبلط شم ثتنإ -
 : كمحم لاقو

 .نسحأ ةوهقلا مزال سيب ..ةويأ كح

 : ةريبك ةخرص نوسرجلا هجو ىف قيفوت خرصو
 ..مياهب ..هيإ متنإ ..ةوهق هل بيجتو ىاش بلطي هيبلا ىازا -

 .ةوهقلا بحاص ىل هدنا ..مكقيك ىلع نيابزلا اويرشتاح

 .اتماص نوسرجلا فقوو
 : خرصي قيفوت داعو
 .ةوهقلا بحاص ىل هدنا كلوقااي -

 : ةثاغتسا هينيع ىفو دمحم لاقو

 ىل تاج مادام ..ىكيرش دح ..ةوهقلاب ىضار انأ ىديس اي -
 .ىل نسحا ةوهقلا مزال ىقبي ءةوهق

 : ادتحم لازي ال وهو قيفوت لاقو
 كليجي مزال ىقبي ىاش تبلط مادام ..ىسضاف مالك شالي -

 .ىاش

 .نيملق كدخآ موقأ الو ,ةوهقلا بحاص هدنأا حدد كل لوقاي -

 .اثيفغتسم ىملح ىلإ لح رظنو

 قيفوت فتك سملو .هتفسلفو دمحمب بجعم هنأك ىملد مستياو

 : الئاق

 هيلإ تفتلاوإ كحرفياح ريخ كلوقااح د ةياكحلا نه كييس 2
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 : ةفهل ىف لاقو .ةظحل ىف نوسرجلا يسنو ءهمسج لكي قيقوت

 توص ىف لاقو .ههجو ألمت ةشهدلاو دمحم ىلإ قيفوت رظنو
 : روهبدم

 ...و لوقعم شم -
 : ةيبصع يف دمحم هعطاقو

 ؟ هيل لوقعم شم -
 : كحضي ىهو قيفوت لاقو
 نيم تزوجتاو ..نوجتت نكمم ناك انيف دحاو رخآ تنإ هد -

 ؟ ىرت اي
 : ةطاسب ىف ىملح باجأو
 .اعيط ءاتس -

 رظني هنأك دمحم ىلإ رظنو ءقيفوت هجو ىلع ةشهدلا تعمتلاو
 : هيتفش بلقي ىهو لاق مث ..اليوط هيلإ رظن ..نونجم ىلإ

 .طيبع ثنإ ىبنلاو -

 : دينع لفط توص نينرب جضي هتوصو دمحم لاقو
 ؟ ىل لوقت حمست ..هيل طيبع -
 : همالك عمسي مل هنآك قيفوت لاقو

 ؟ هيل اهتزوجتا ..كتمذب -
 : لاق مث ..هجاوزل هيجو ببس نع ثحبي هنأك ةهرب دمحم ركفو
 ! اهتزوجتا ىنأل ءاهتزوجتا -
 : دمحم ةدجنل مدقتي هنأك ىملح لاقو

 .ىخأ اي اهبحيب ناشلع -
 نع عقادي هنأك جزللا ةسامحب هتوص عفترا دقو قيفوت لاقو

 : هقيدص ةأيح

 ..اهبحيب هنإ ضرفإو ..ايوخأ اي ىملح اي ةلثمم زوجتي دح -
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 !إ .هيإ زاوجلا موزل ىقبي ..هاعم تابتبو ..هاعم ةدعاق تناك ام |
 ههبني هنأك ,ةداج تارظن قيفوت ىفيع ىف رظني ىهو ىملح لاقو

 .مالكلا اذه لوقي نأ هقح نم سيل هنأ ىلإ

 تالثمملا نإ فرعت مزالو ..ءىدابم شكدتع ام تنإ ..عمسإ -

 هيف ءنينارسخ تالثمم هيف ناك اذإو ..تالتاعلا تاتب نم لقأ شم

 ثنإ::ةتارسنشل شم ءاتسو ..نيئارسخا :ةريبك ةالكاع تانب قامك
 ..هبحتي ىهو ..اهبحيب دمحمو :.ةنارسخ شم اهنإ سيوك فراع
 .اهزوجتي مزال ناك ىقبي

 ىرخأ ةجح هل مدقي هنأك قيفوت ىلإ رظني وهو دمحم لاقو
 : هجاوزل

 ! ءانس تزوجتا ىللا تنإ وه -

 : امستيم قيفوت درو
 قل -

 : لوقي دمحم داعو

 ؟ اهزوجتا ىللا نيم -
 : قيفوت لاقو
 تق
 ؛ ةييتتلا ىلإ لهو هناك هممح لاقذ
 . ١ .صالخ ىقبي -
 : الفط للدي هنأك مستبي ىهو قيفوت لاقو
 !ةككشؤنا امأ يكاعت هؤردس فلا ::صاخباد
 ةحرفب هتلبق دمحم لبقتساو ..دمحم ليقو هدعقم ىلع نم ماقو

 : ريبك لجر هنأك لاقو ..ةقداص

 «,سب نيتسوب كسوباح شم زوجتتاح ام موي سب ..كلابقع -
 .ةنسوب هقلا كنبوباك

 ىملح ىلإ تفتلاو .ةوهقلا ناجذف نم ةريخألا ةفشرلا فشو مث
 لاش
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 در

 : هتعاس ىف رظني وهو ىملح لاقو
 .عبرو ةينامت -
 : هدعقم ىلع نم زفقي وهو دمحم لاقو

 .مكيلع مالسلا ..هأي -
 عمسي نأ لبق ,مارتلا ةطحم ىلإ هجتاو «نيتليوطلا هيقاسب اطخو
 .هيقيدص نم هتيحت
 : الئاق ىملح ىلع قيفوت لامو
 ؟ ةليللا هيإ لمعتاح -
 : عراشلا ضرع ىف ةهئات هتارظنو ىملح لاقو
 وراه ::ةجاح الو
 : قيفوت لاقو
 شم ىنإ ىلايهتم ..ةتح ىف دعقن الو امنيس حورن ىجيتام -

 : ىملح لاقو

 .حوراح انأ ..كدحول لغشنا -
 : قيفوت لاقو
 .ةليللا ةجاح كدنع مزال -

 : مايقلاب مهي ىهو ىملح لاقو
 .فراع تنإ ام ..اديأ -

 : الئاق قيفوت حفاصو ماق مث
 .ةركب كفوشأ -

 .سيبوتألا ةطحم ىلإ هجتاو ,فيصرلا قوف نم لزنو
 ه6

 ىف راسو ..اشاب ناميلس عراش لوأ دنع سيبوتألا ىملح كرت
 هينيع قوف نادقعم نادوسألا نافيثكلا هابجاحو ..ةئيطب تاوطخ

 نا لواحي هنأك ناتمومزم ناتعيفرلا هاتقشو ..نيتقيمعلا نيتعساولا
 .هب رمي أم لك نع هلغشت هراكفآو ..هنانسأ تحت امهيفخي

 .رازح ناكد مامأ فقوو ..فورعم ىح ىلإ فرحتإ مث
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 .هآر نأ درجمب ناكدلا بحاص حاصو

 .رمؤأ ..رونلا اسم اي ..هيي ىملح الهأ

 : ىملح لاقو

 ةياغل .ةتيلتسك نيتتح ىل عطقا ..ملعم اي ريخلا ءاسم -

 .راضخلا ىرتشا نيضوع جاحلل لصوأ ام

 : لاقو بيحرتلا سفنب نيضوع
 كل نور[ فلك نتن از قيسيرك ةيماب ةيوش ىدنع -
 : ىملح لاقو

 وليك صن ىل نزوأ ..ةشود ةزياع ىد ؛ةيماب شالب ..آل -
 .ةلعلمب ةيوشر .:سلفاطب
 حتفي نأ نود ,ملعملا هل ةدعأ ىذلا محللا ةقرو لمحو ءرازجلا

 شيع فيغر ىرتشاو نرفلا ىلع رم مث اهيق ام ىلإ نئمطيل ةقرولا
 مالو مقر ةرامعلا ىف لخدو «ءسمنلا عراش ىلإ راسو ..ىماسش

 راوجب املس دعص مث ..ريخألاو رشاعلا رودلا ىلإ دعصملاب دعصو

 لسا هيج نم عرفو ةجرد ةرهع ىلا دواجكم هل سنشملا
 ابان ةراسي ىلعو اتقش ىلإ ىدؤي نكميلا ىلع اباي بلو. هنافم
 .حوطسلا ىلإ ىدؤي

 خبطمو ..ةرييبك ةلاصو ..ةدحاو ةرجح نم ةنوكم ةقشلا

 ةثيدح ةضيرع ةكيزأ اهيف ..ةريثك ءايسشأ اهيف ةلاصلاو ..مامحو
 .مسر ةدئامو ..ةريفص ةيتكمو ..بأ كيبو ..ىيدارو ..نارطلا

 تاودأو ..ناكم لك ىف ةاقلم بتكو ..اهقوف ةاقلم تاناوطسأو
 ىبشخ قودنص ىف ةاقلم ةريثك ةريغص ةيئابرهكو ةيكيناكيم

 ,هتاورتشم اهيف عضوو ةجالثلا حتفو ءخبطملا ىلإ ىملح لخدو
 ةفرش ىلإ ىدؤي ىذلا بابلاو .ةذفانلا حتفو ةلاصلا ىلإ جرخ مث
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 ىلع سلج مث ..نولطنبلا قوف ةلئافلاب ىقبو ..ةكيرالا قوف هاقلاو
 اكفم طقتلا مث ..هتدعاق حتفو ,بأ كيبلا زاهج هيلإ بذجو ءضرألا
 .ناهجلا ىف حلصي ذخأو «ةيكيناكيملا تاودآألا قودنص نم

 ..نيتعمساولا هيذيع قوف نيدقعم نالازي ال نافيثكلا هابجاحو
 كيبلا حالصأ ىف هنهذ لك رصحي نأ لواحيو ءناتمومزم هاتفشو
 ثحبي هنأك هلوح هينيعب روديو ؛هسأر عفريف ةلواحملا هبعتتو ..بأ
 بأ كيبلا ريماسم ىق «كفملا» كرحيو لوعي مث ..هذقف ءىسشن نع

 .هيف هنهذ رصحي نأ لواحي
 .بابلا بقث ىف رودي حاتقم توص ىلع هبنت ةأجفو
 ؟نوكي نم : اهيف لءاست ةعيرس ةهرب ترمو ,هينيع ةشهدلا تألمو

 حتفي نأ دوعتي مل ناميلس نإ ..لوقعم شم ..باوبلا ناميلس
 ..ةقشلا ىف دوجوم هنأ قرعي مادام .هلمحي ىذلا حاتفملاب بابلا

 .ةقشلا ىف هنأ فرعي ىهو

 ..نكلو ..ةقشلا حاتفمب ظفتحت لازت ال ةيحت نإ ..ةيحت نوكت له
 ..و ..نيعوبسأ ذنم تجوزت ..تجوزت ةيحت نإ ..ليحتسم

 .بابلا حتفو
 .افآرو

 «براشيا» اهقذع لوحو ..هبحي ىذلا دوسألا بوثلا ةيدترم
 اهرعشو ..عماللا زرخلاب ةزرطم ءاضيب ةبيقح اهدي ىفو ..رضخأ
 اهينيع نم لطت ةنخاسلا اهتارظنو ..اهسأر قوف ةقانأ ىف شوهم
 نم لطت اهتماستباو ..اهيتنجو رصهصت ..ةئداهلا رانلاك خارت ىف
 فوفلملا اهماوقو ..ىردت نأ نود اهذم عقي داكي ءىش اهنأك اهيتقش

 .اهادهنو ..نوملا ةرجشك
 قافا مث ..ةرم لوأل اهاري هنأك نيتروهبم نينيعب ىملح اهيلإ رظنو

 ..هردص ىف جضت هبلق تاقدو .هيمدق ىلع افقاو زفقو .ةرهبلا نم

 هينيصع ىفو ؛عوقولا نم هتماق دنسي هنأك هرصخ لوح هيدي عضوو
 : ريدهلاك فجتري ىوقلا هتوصو ةدح ىف لاقو ءروزهم بضغ
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 ! كباج ىللا هيإ ..هيل ةياج -
 : هيلع اهرهظ دنستو بابلا قلغت ىهو ةيحت تلاقو
 .ىملح اي ىسفن دخآ امل ىفتسا -

 : امهجت دادزي ههجوو ىملح خرصو
 .تقولد هيل ةياج ىتنإ فرعأ زياع انأ -
 : باتع ىق هيلإ رظنت ىهو ةيحت تلاقو
 .كيلع نكمطأ ةياج -
 : امكهتم ىملح لاقو
 وسلا ام شا تلا فدك نام. فوصحلا نفإ يركن -

 !؟ ةينات ةجاح هيف
 : سأي ىف اهبناجب اهدعارذ ىقلت ىهو ةيحت تلاقو
 ...و ..ىملح اي اهيب ىنلبقتست ةقيرط ىد -
 وم كوت نك ملح اهعطاقو

 .ةسورع
 : درطتساو ءامكهت رثكأ ةماستبا هيتفش ىلع عضوو
 ؟ هيل ىكاعم شاجام ..سيرعلا نيف لامأ ..ةسورع اي كوريم -
 : ريصلاب نيعتست اهنأك دهنتت ىهو ةيحت تلاقو
 .كيل ىنتعي ىللا ىه سيرعلا -
 : لاقو ء:ةشهد ىف ىملح اهيلإ رظنو
 ؟ هيإ ىلوقتب -
 : اهينيع ىطغت عومدلا نم ةقبطو ةيحت تلاقو
 ..هلمحتسأ ةرداق شم ..هاقياط شم ىنأل ..كل ىنتعاب ىللا وه -

 .هيإ دأ بذعتاب شروصتت ام ..ىملح اي بذعتاب انأ ..شوبحبام
 تداع مث ..اهقدصي نأ لواحي هنأك اهينيع ىف ىملح رظنو

 هتوض تاربنو ءارخاس لاقو ..هيتفش ىلإ رملا مكهتلا ةماستقبا
 : ةرجحلا ناردج نيب نرت ىوقلا

 .شهبحتب ام دحاو ىزوجتت ةرم لوأ شم ىد لاح لك ىلع -
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 دحاو بحاب شتنكام امنإ .لوألا ىزوج بحاب شتنكام انأ -
 .ىنات دحاو بحاي انأو شوبحيام دحاو تزوجتا هد رودلا نكل ءىنات

 ىق هنم تيردقاو ,.مسرلا ةدئام قوف اهدي ةبيقح تعضوو

 .هسملت نأ ىشخي هنأك ءارولا ىلإ ىملح دعتباو
 : لسوت ىف ةيحت تلاقو
 ينك اق ةليعلب ىلإ كراع دكنإ >
 : هينيع اهنع ريدي ىهو ىملح لاقو
 .ىنأت دحاو ىتزوجتا شيتنكام ,ىنيبحتب ىتنك ىل -
 : ةيحت تلاقو

 .ىنع بصغ --

 : ةدح ىف لاق

 شيتضرام ..ىتعسمط نكل ..أل ىلوقت ىردقت تنكو ..ةنس نيرشعو

 دحاو تزوجتاو ..هينج نيثالثو ةسمخ ىتيهام ناشلع ىنيزوجتت

 .هينج نيتيم هدنع
 : ىرخأ ةوطخ هودن ىطخت ىهو ةيحت تلاقو
 .ىتنب رطاخ ناشلع تعمط انأف :تعمط تنك اذإ --

 : رئاث هتوصو ىملح لاقو

 نم نئت اهنأك اههجو صلقتو ..اهعفص ىملح نأك ةيحت تتكسو

 : رئاث ءوده ىف تلاقو :دحت اهينيع ىفو ,ةأجف هل ترادتسا

 .لفاس تنإ -

 ىتح هيلإ اهدشي نأ لواحي هناك اهب قلعتي هبلقو ىملح لاقو

 : اهمامأ

 ك0 ا لا
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 كا ا ا ا يمت ج

 .ركشتم -
 .هبح امهيف ىرتو «هينيع ىرت ال ىتح هسأر ىنحأو
 ترادتسا مث ..تاناوطسألا ضعبب ثبعت ةرتف تققو ..جرخت ملو

 : ةقر رشكأآ توص ىف تلاقو هل

 ىنإ عيحص ..دكنب ةجاح لك بلقت هيل تنإ ..فرعأ ةزياع انأ -
 ..ىنبحتب كنإ ةفراع انأو ..كبحاب ىنإ فراع تنإ نكل ..تزوجتا

 : اهينيع ىف رظني وهو ىملح اهعطاقو
 ..بحستب ةدحاو تنإو ىليجتب تنك لوألا ..ريبك قرف هيف -

 .اهزوج نوختب ةدحاو تنإو ىل ةياج ىتنإ ةدراهنلا
 : تخرصو ,هتأرجل ةشهد اهنأك اهرخآ ىلع اهينيع تحتفو

 ةياج ىنإ ركاف نظأ ..ةلافس هيف ركفتب ىللا لكو ..لفاس تنإ -
 .كدعب هد ..ىزوج نوخأ ناشلع انه

 .اهقدصي ال هنأك ددرت ىف اهيلإ رظنو

 : ةرتف دعب لوقت تداعو
 تركف ام كرمعو ..ةدك شتنكام تنإ ..ىملح اي هيإ كلارج تنإ -

 بحلا ..ةنايخ ىقبي كنيبو ىنيب ىللا نإ تركف ام كرمع ..ةدك
 ىللا تنإو ..ريتكب ةدك نم فظنأ بحلا ..ىملح اي ةنايخ شهيفام
 .ةدك ىنتمهف ىللا تنإ ..هد مالكلا لوقأ ىنتملع

 : ةفرغلا فقس ىلإ هينيع عفريو هسافنأ رفزي وهو ىملح لاقو
 .ىنيتريغ ىللا ىتنإ ..تريغتا تنك اذإ -
 : رثكأ برتقتو ..هتم برتقت ىهو تلاقو
 .ىنم نالعز ىللا سب تنإ ..شكتريغ ام انأ -
 .هفنأ اهرطع ةحئار تأآلمو

 ىف ىرسميو ..هياصعأ غدغدي رطع هنإ ..رطعلا اذه فاخي هنإ

 .هعباصأ فارطأ ىلإ لصي ىتح هقورع
 طغضتسو ..هيدي ىف اهيدي عضتس ..نآلا ثدحيس أم ملعي ىهو

 اهاتفشو ..هردص نم برتقيس اهردصو ..ىرخألا ىلع دي لك
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 ..اهيتفشب هيلإ رظنتس اهنإ ..ادج ناتبيرق ..هيتفش نم ناتبيرق
 شومرب طلتخيو ..ههجو ىلع وىفهي اهرعشو ..هيتفشب اهيلإ رظتيو
 دقل ..مواقي نأ عيطتسي نلو ..بوذي هدسجو ..بوذي هلقعو ..هينيع
 .عطتسي ملو ..مواقي نأ ةرم لك ىف لواح

 : هردصبي قصتلي اقهردصو تسمهو

 .ىل صب ..ىملح -
 : هتجرشح ىف ةيوقلا هتاربن تباذ توص ىف لاقو
 : يدك او انفي ني: شم هداج
 : هيتفش لبقت اهسافنأو لاقو
 .انقح نم شم ةجاح شيفام -
 .لمأ ال

 اهطغضو .هردص ىق اهلك اهذخأو ءاهيفتك لوح هيعارذ فلو
 ..اهبلق قوف قدي هبلقو ..هعولض نيب اهتبخي نأ عيطتسي هلعل .هيلإ
 ..ماني ال هنكلو ..اهقنع قوف مانيس هنأك سحي هنإ ..حميرتسيو

 امهيأو هاتفش امهيأ ىردي دعي مل ..اهيتفش ىلإ ناعفترت هاتفقشو

 اهقنع لوح نم رضخألا براشيالا كفو هعياصأ دمو ..اهاتفش
 هديو ..هعم بوذت ىهو ..هيتفشب اهقنع فلو ..ضرألا ىلع هب ىقلأو

 بوثلا بذجت نأ لواحت هدي تدتما مث ..اهرعش تايط نيب ةثبتخم
 1 .اهفتك قوف نم

 3 ناتضمغم اهانيعو تسمفهو

 .تقو شيفام .ىملح اي أل -
 ؟ تقولا ىه أم

 تنأ ىه نمزلا ..ةظحللا هذه ىه هلك تقولا ..ريبك مهو ..مهو هنإ

 ماقرأ هل سيل انادع ام لك ..نمزلا ةرئاد جراخ انادع ام لك ..انأو
 ىرمعو ..كرمعو ىرمع وه نمزلا ..ىتبيبح اي ال ..انتعاس قوف
 .انيرمع ىعيضت الف ..ةظحللا هذه امه كرمعو
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 .اهرعش طشمتو ءاهبوث ىوست ةيحت تفقوو
 نيب ءىبتخم هسأر ..ةضيرعلا ةكيرألا قوف موكم ىملحو

 توصو ..نيتيراعلا هيعارذ تالضع قوف ةزراب هقورعو ..هيتبكر
 انأ ..فيعض انأ ..هينذأ ىف نريو .هلقع ىف ددرتي خيرصلاك داح

 .فقيعض اذأ ..فيعض

 ..اهل ىنعم ال ةماستب» هيتفش ىلعو ةيحت ىلإ رظنو هسأر عقرو
 انأ ..فيعض انأ ..فيعض انأ ..هينذأ ىف ددرتي لازي ال توصو

 .فيعض انأ ..فيحض

 طقتلاو مسرلا ةدئام وحن هجتاو .ةكيرألا قوق نم زقق ةأجفو
 نيب نم طقتلاو ..ةدئاملا قوف اهيف ام غرفأو ءاهحتفو .ةيحت ةبيقح
 .ةقشلا حاتفم اهتايوتحم

 : بعتلا نم خرتسم توص ىف تلاقو .ةيحت هيلإ ترظنو
 ؟ نونجم اي هيإ لمعتب -
 : ةتهاللا هساقنأب دردزم ههجوو ىملح لاقو

 مرحل نكم :ةيعتأل ةثيدا هد حاقفملا ..ةقشلا حامفم.دخاب -
 .ىرخف ناتسألا

 اهنأك ىدبت ىتلا ةماستبالا هذه اهيتفش نيبو .ةيحت هيلإ ترظنو
 مسرلا ةدئام ىلإ تمدقت مث ..ىردت نأ نود اهنم عقي داكي ءىش
 ءتلاقو «بابلا ىلإ تهجتاو ..اهتبيقح ىلإ اهتايجاح تداعأو
 : اهيتفش نيب لازت ال ةبيرغلا اهتماستباو

 .ىملح اي ريخ ىلع حبصت -
 .تجرخو
 اتلكب هيلع قدي ذخأو ..هيلع هسأر دنسأ مث ..اهءارو بابلا قلغأو

 : عومسم توصب هسفذأل سمهي ىهو ءهيدي
 .فيعض انأ ..فيعض انأ ..فيعض انأ -
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 ىأ لعفي نأ لواحي .ةقشلا ءاحنأ ىف ىملح راد
 «ساسحإ نع ..هراكفأ نع هسقن هب ىهلي ءىش

 بأ كيبلا كرت مث ..بآ كيبلا زاهج حالصا لواحي ||[ ]
 هطسو ىلع فلو خبطملا ىلإ بهذو ضرألا ىلع نم ماقو .ةأجف
 اهرشقي ..اهارتشا ىتلا سطاطبلا تابح رشي ذخآو ,ةليوط ةطوف
 رشقلا عم ذخأي نيكسلاو ..هراكفأ حيذي هنأك ..ةيبصعو فنع ىف

 ..كيترملا رئاثلا هلقع نم اعطق ذخأي هنأك ,سطاطبلا نم اعطق

 هاتفشو «نيتعساولا هينيع قوف نيدقعم نالازي ال نافيثكلا هابجاحو
 اجيجض دادزت هراكفأ ..لمأ الو ..هنانسأ تحت ناتمومزم ناتعيفرلا

 ايندلا ..هنم ىوقأ ةيحت نإ ..دتشي فعضلاب هساسحإو ..هسأر ىف

 ايندلا فعض هنإ ..هدحو هفعض سيل هنإ ..ال ..نكلو .هنم ىوقأ اهلك

 نم دحاو وهو ..ءافحضلا نم ةعومجم ىوس تسيل ايندلا ..اهلك

 نوقلخي ..دحاو ناكم ىف ءافعضلا عمتجي امدنعو ءءافعضلا ءالؤه
 اولمي نأ ةوقلا هذهب نوعيطتسيو ,فعضلا ةوق ..ءافعضلا ةوق ..ةوق

 عضخي نأ ىلإ ..ىوق درفل ناكم مهنيب سيل ..دارفألا ىلع مهفعض

 افيعض حبصي نأ ىلإ ءاقعضلا نيب عيضي ىوقلا درفلا ..فعضلل

 ةوق نم ىوقأ ءايندلا هذه ىف فعضلا ةوق نإ ..رشبلا ىقاب لثم
 .ةوقلا

 ىف سطاطبلا عطقب ىقلي وهو امهرخآ ىلع هينيع ىملح حتفو
 ذخأي ال اذامل ..هلوح نم ايندلا دقعي اذامل ..حلمملا ءاملاب ءولمم ءانا
 هتطعأو .تجوزت نأ دعب هيلإ تداع ةيحت نإ ..ةطاسبب رومألا
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 لبقي ال اذاملف ..هدسج ىلإ تداع اهنكلو ..هطعت مل ءال ..اهسفن

 هيلإ تداع دقو هسفن بذعي اذامل ..هتمعن ىلع هللا دمحيو ءاهتدوع

 ؟ةشوشملا راكفألا هذهب هسفن ىنضي اذامل ..اهلك تداع ,هتييبح

 ىتلا ءايلعلا لثملاو ءىدايملا ةلصقم تحت هقنع عضي اذاملو

 ثحبي نأسنإ هنأل ؟اذامل ..اذامل ..اهتحت هقذع عضي وهو هرمع شاع

 .ةقيقحلا نع

 ..ءاردزا ىف سمهو .ءىملح ىتفش ىلإ ةرخاس ةماستيا تعفتراو

 ؟هبحت لجر عم مانت نأ ىه ةقيقحلا مأ

 :نيظاطبلاَن يشف محي .نآ لبق هدي نم نيكسلاب ىملخب ىقلاو
 عزو ناطتو لوح نم ةطوقلا علخ مث ..هراكفأ حبذ نع زجع هنأك
 ةرخاسلا ةماستبالاو .هنولطنيو هءاذح علخي ذخأو ءمونلا ةفرغ ىلإ

 .ةقيقحلا اهب ىردزي «هيتفش نيب ةقلاع لازت ال

 :ةقيقحلا نع ثحبي ىهو هلك هرمغ شاع دقل
 .ةقيقحلا نع ثحبي ىهو دلو امبر

 نوكي نأ دمعتي مل...هيقيقش نين ةثاكم رايتخا ىف رايخ مث نكي غلو
 هتلئاع ىف ادهطضم هسفن دجو دقف كلذ مغرو ..امهنيب طسوألا خألا

 هنأل :ةملكلا عومسم ءللدم ءربكألا خألا ..طسوألا خألا هنأ درجمل

 رخآ «ونونلا» هنأل .ةملكلا عومسمو للدم رغصألا خالاو ..«ىركيلا»

 ..نيمم عضو هل سيل. .ينونلا الو ..ىركبلا سيلف وه امأ ..دوقنعلا

 ..ربكألا خألل ىرتشت ةديدجلا بايثلاو ..ةلئاعلا ىف ةفص هل تسيل

 بايت سباب امتإ :ةدينجا بايت هل ىرتش الك ؤهااعأ> .رغصألا خالاو

 خألا نأل ىهطت ةيوشملا ةديكلاو ..هيلع رصقت نأ دعي ريكألا هيخأ

 رغصألا نألا نأل ىهطت ىتيجابسالا ةنوركملاو ..اهبحي ريكألا

 ةمئاق تعزو ..هراتخيو هبحي ءىش هل قبي ملف ..وه امأ ..اهيحي

 ىلإ رظنت ىهو اهينيع ىف ىهزلا ةرظن ىري ناك ..هيف نويغم هنإ
 هيخأ ىلإ رظنت ىهو اهينيع ىف ةريبكلا ةكحضلا ىريو .ربكألا هيخأ
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 نم رثكأ امير ..اهبحي هنإ ..ةتهاب هيلإ اهترظنف ىه امأ ..رغصالا
 .ةريبكلا ةكحضلا هذه الو ءومهزلا اذه اهيف سيل هيلإ اهترظن نكلو ..هيوخأ

 هيخأ نيب هيمدق نمو هقنع نم دودشم هنأب هابص لوط سحأو

 هذه لك رس نع ثحبي هيبأ ىنيع ىف رظني ناكو ..هعولض
 ..ةقيقحلا نع امهيف ثحبي ناك ..هب فصعت ىتلا سيساحألا

 ناك ..هيوخأ نيب ةاواسملا نع ..ةلادعلا نع ..ةحارلا نع هيبأ ىنيع
 .ةقيقحلا ةوق ..ةقيقحلا لثمت ىتلا ةوقلا همامأ لثمي ةوبأ

 ..هللدي الو ءرغصألا هاخأو ربكألا هاهأ للدي ناك اضيأ هابأ نكلو
 ةجذاسلا امهتلئسأ لمتحي ناك ..هل كحضي الو ءامهل كحضي ناك
 ..هءاوخأ هقاخي امم رثكأ هايأ فاخي ناكو ..هتلئسأ لمتحي الو
 ..لاؤسلل هيوخأ نم ةجاح رثكأ هنأ مغر ..هلأسي نأ عيطتسي ال

 .موي ناك نأ ىلإ
 .اديج مويلا اذه ركذي ىهو
 قوف :ناريجلا ءانبأ ضعبو ربكألا هيخأ عم ,ةركلاب بعلي ناك

 ,حطسلا ةرجح قوف تطق سف ةركلا ىملح برضو ..مهلزنم حطس
 حاصو ..ةركلاب كسمأو ,ةرجحلا طئاح قلستو ربكألا هوخأ ىرجو
 تياصأو ..اهطاش ..ةركلا فذق هاخأ نكلو ..اهفذقي الأ ىملح هيف

 لواحو ..ناريجلا ءاست تخرصو ..اهترسكف رواجملا تيبلا ةذفان
 ..امهنع اوغلبأ ناريجلا ءانبأ ةيقب نكلو :ءابتخالا هوخأو ىملح

 ىلعو فقاو هوخأو ..دعترب همامأ ىملح فقوو ..بألا امهاداتو
 هقك بآلا عقر ةأجفو ..ةصقلا امهنم عمسو ..ءاهلب ةماستبا هيتفش
 اذامل ..اضيأ تولشلاب هيرضو ..اريثك هيرض ..ىملح برضو

 ..اذامل ..اذامل ..ةركلا فذق نم هاخأ رذح هنإ هل لاق دقو هبرضي
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 ..لصح هد لك شناكام ..حوطسلا قوف ةروكلا تفدح شتنكام ول
 ؟ ةقيقحلا ىه هذه له

 .ةقيقحلا سيل هابأ نإ ..ال
 .هيبآب هتاميإ دقفو
 ىطنم ىهو ةليوط تاونس ىضق . ..عاض ..هات ..هناميإ دقف امدنعو

 ةريثك بحس ..اهمهفي ال ةريثك ءايشأ هسأر ىفو .هسفن ىلع

 .للا فشتكا نأ ىلإ ..هقيرط اهلالخ نم نيبتي نأ عيطتسي ال
 :مهل لاق ةنايدلا سردمو ..هللا ىداني هوبآ ىتح ..هللا ىدانت همآ

 مهلكو ,ةرخآلا ىف سانلا ثعبيسو ..ريغص ىأ ريبك هللا دنع سيل
 خألا نوكي نل ..دحاو رمع ىف هوخأو وه نوكيس ..ةدحاو رامعأ ىف
 ريبك ال ..دحاو رمع ىق هوبأو وه نوكيس لب ..امهنيب طسولا
 .ريغص الو

 .هللأ قيدص حبصأو

 ناتعوفرم هانيع ..هقوف اميف ركفي هنكلو .هلوح اميف ركفي دعي مل

 زيمتي نأ همهي دعي مل ..ايندلا ىف هل ىرجي ام همهي الو ..ءامسلا ىلإ
 هيخأ ىلع اهتفهلو .ربكألا هيخأب همأ ىهز دقفي نأ الو ..هاوخأ هنع
 هذه ىف هديري ام دجي مل اذإو ..هللا قيدص ..هللا عم هنإ ..رغصألا
 .هقيدص دنع هدجيسق ءايندلا

 .ىلصي هرمع نم ةرشع ةيداحلا ىق أديو

 ليطيو ..هتالص ىف ىلاغي ناكو ..ةرارح نم هيف ام لكب ىلصي

 ..ذيذل ثيدح ىف ..هقيدص عم هنأب ىلصي ىهو رعشي ناكو ..اهيف
 ء,رجفلا ىق ىحصي ناكو ..بح هلك ثيدح ..ةبهر الو ..فوخ الب

 دعبو :ةريبك ةمامع هنأك ودييف ريكشبلا هسأآر لوح فليو ًاضوتيو
 .نآرقلا ارقيو سلجي ءرجقلا ىلصي نأ

 ةاوخأ حبصأو . .ليلق دعب تبخ اهتحرق نكلو ..همأ هب تحرقو

 دارفأ ةيقب ىلإ مكهتلا لقتناو ..ىملح خيشلا هنايمسيو هيلع نامكهتي

 ..«طيبعلا داولا» هيمسيو ءامكهتم هيلإ رظني هوبأ ىتح ..ةلئاعلا
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 هعم ىلص دقو ..دمحم هقيدص هنيدت ىف هيلإ مضي نأ لواحو
 دجو امير ىأ ..ةالص الب ديعس هنإ ..رمتسي مل هنكلو ءتارم دمحم
 .كحضي قيفوت هقيدصو ..هللا ملاع ريغ هيلإ عفتري رخآ املاع دمحم
 ! خيشلا انديس اي كيلع حتفي انبر ..هل لوقيو

 هبيج ىفو «ةيوناثلا لوألا داؤف ةسردم ىلإ بهذي حيصأو
 سبلو ؛ىلصملا لخد .ءرهظلا ةةلص تناح اذإ ىتح ؛ليوط بروج
 ىدآو ءريصقلا هنولطنب تحت نم ةيقاس ىطغي ىتح بروجلا
 ..نوريغتي ال ..هئالمز نم قيرفب ىلصملا ىف ىقتلي ناكو ..ةالصلا

 ,ةسماخلا ةنسلا ىف بلاط لوح ةقلح ىف نوفتلي مث ..هعم نولصي
 .نيدلا ىف مهيلإ ثدحتي

 هنم بعب هتأك ءىلم هتوصو ..اييرغ امالك ملكتي بلاطلا اذه نإ

 ةيندم نإو ..رشبلا بولق تألم ةئيطخلا نإ لوقي هنإ ..همف ءلمب
 نأ ملسمملا قرشلا ىلع نأو :نيدحلملا نيرفاكلا ةنيدم ىه ابوروأ
 ..ةرفك ةموكح ةموكحلا نأو ..ةراضحلا لعشم لمحيو دوعي

 نم نيناوق كرتتو ءرشبلا عنص نم نيناوق قبطت ىتلا ةموكحلا
 مكحلا نوتش نم ةريغصو ةريبك لكف ..ةرفاك ةموكح ..هللا عنص

 بازحألاو ..ةنسلاو نآرقلا ىف دعاوقو صوصن اهل ةايحلا رومأو
 نأ نمؤملا بابشلا ىلعو ..نيلحنملا ةرفكلا نم بازحآلا لاجرو
 ةيمالسإ ةموكح ةماقإو :ءبازحألا ىلعو ةموكحلا ىلع ءاضقلل لمعي
 ةنجلا باوثف ..هحورب كلذ ليبس ىف ىحض ىلو ..هللا نيناوق قبطت
 هديب هريغيلف اركنم ىآر نم» : لوقي فيرشلا ثيدحلاو ..نينمؤملل
 فعضأ اذهو ءهيلقبف عطتسي مل نإف .هناسلبف عطتسي مل نإف
 .«ناميإلا

 .مالكلا اذه ىف ىملح راتحاو
 ثيدح وه ..هللا نيبو هنيب ةقالع وه نيدلا نأ دقتعي ناك دقل

 .ةالصلا اهتليسو ةقادص ىه ..امهثيب صاخ
 سأاتلا نإ لوقي ..رخآ امالك هل لوقي ريبكلا هليمز نكلو

 هيوخأ زيمي امدتع ءىطخم هوبأف ..نوئطخم مهنأ دبالو ..نوئطخم
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 ىف ىواسي ىتح نآرقلاو هللاب نمؤي نأ ىلإ ةجاح ىف ىهو .هنع
 الإ حلصنت نل ايندلا نإ لوقي ريبكلا ليمزلا نكلو ..هئانبأل هتالماعم
 ىف ههنكتسي ىقو :تازحألا ىلعو :.ةموكدلا هذته ىلع ئشق اذإ
 وه نآرقلا ..قح نآرقلا ..حيحص همالك نأ دبالق ..نآرقلاب همالك
 ..هيبأ لاح حلصتي ءبازحألاو ةموكحلا ىلع ىضقي مويو ..ةقيقحلا

 .ةرخآلا باوث لانيو ءايندلا ىف حاتريو
 ؟ فيك
 ؟للا مكح ميقيو ءبازحألا ىلعو ةموكحلا ىلع ىضقي فيك
 لك نأ دقتعي ناك دقو ..ناميإلا فعضأب ىفتكي الو ..نمؤم هنإ

 ..ةنجلا اهب لخدي ىتح تاتسحلا عمجي نأ ىه .هناميإ وحن هبجاو
 الو ..ىلصي ناك ..امنيسلا ةركذت ىرتشيف شورقلا عمجي امك
 قكليو ,ةنجلا لخديل كلذ لك لعقي ناك ..ادحأ ىذؤي الو ..بذكي
 هيلع نإ ..هناميإ وحن كلذ نم ربكأ ابجاو كانه نكلو ..هقيدص ..هللاب
 .مالسإلا ةراضح ديعيو «بازحألا ىلعو :ةموكحلا ىلع ىضقي نأ

 ؟ فيك
 ؟هبجاو ىدؤي فيك
 ىلصيو ..اعايض دادزي وهو اروهش ىضق ..لؤاستلا اذه هقرأو

 ..باوجلا دجي الو ..هلأسي ..هللا ىلإ هينيع عفريو ..هتالص نع هوتيف

 ىف هنأب سحي مهعم هنإ ..مهب قصتليو ءىلصملا ءالمز ىلإ عرهيو
 .حيحصلا قيرطلا

 : ىلصملا ءالمز دحأ هنذأ ىف سمه ءءاثالثلا مايأ دحأ ىفو

 .زكرملا اوس حورن ..ةسردملا دعب ىنانتسا -
 ةروص هلايخ ىف هل تناكو «نكرملا» نع عمس دق ناكو

 سانو ..ريفاصعو ..راجشأ اهيف .,ةعساو ةقيدح ةروص ..ةضماغ

 ىلإ برقأ ةروص ..ةليوط ءاضيب ىحل مهلو ءرونلاب مههوجو عشت
 ىلإ ..كانه ىلإ هعم بهذيل هقيدص هاعد امدنع حرقو ..ةنجلا روص
 هسفن ىفخأو ..قيفوتو دمحم هيقيدص نع هتحرف ىفخأو ..ةنجلا

 .هعم بهذو ىلصملا ليمز رظتناو ..ةسردملا ءاهتنا دعب امهنع
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 ناك امك ةقيدح سيل ..ةيملحلا ىح ىق اريبك ءانب زكرملا ناكو
 الو ,ةليوط ءاضيب ىحل مهل سيل سان ..ريثك ماحزو ..روصتي
 .ةبهرلأ نم شعتري ىهو لخد دقف كلذ مغرو ..ارون مههوجو عشت
 .ةيهرلا هعرصت ال ىتح هب ثبشتي ,هليمز عارذب كسميو

 لجر فقو مث ..نآرقلا ليترت ىلإ عمتسي هليمز بناجب سلجو
 هثيدح نإ ..ثدحتي ..ءادوس ةيحل وذ .هجولا ضيبأ .ةماقلا ريصق

 دودشم ..هي ذوخأم هنكلو .هلك همهفي ال هنإ ..ىملح بلق ىلإ للستي

 عم متمتي هسفن دجوو ..هينيع لكب ..هينذأ لكب ..هباصعأ لكب هيلإ
 نم ةيآ هثيدح ىف لجرلا ركذ املك «ميظعلا ثلا قدص» سانلا ةيقب
 .ىبنلا ركذ ءاج املك «ملسو هيلع هللا ىلص» متمتيو ..نآرقلا تايآ

 ىلع ددرتي حيصأو ..لاؤس فلأو ..نآود هسأر ىفقو حجرضو

 لجرلا ىلإ هملسي امدنع راودلا نم هسار حيريل ,ءاثالث لك زكرملا
 .هتلئكسأ نع باوجلا دجيلو ,ءادوسلا ةيحللا ىذ

 ناوخإلا ةعامج ىف اوضع حبصأ ؛:ةرشع ةعبارلا نس ىفو
 ءريبك هقوف سيل هيوخأ نيب طسولا دعي مل هنأب سحأ ..نيملسملا

 ةيقبك ىدنج ..نيملسملا شيج ىف دحاو هنكلو ..ريغص هتحت الو
 هنإ ..ليللا نابهر نم بهارو ءراهنلا ناسرق نم سراف ..دونجلا
 رعشو ..مكاقتأ هللا دنع مكلضقأو ..امهنم لضفأ ..هيوخأ نم ربكأ

 نيذلا نيذقنتملا دحأ حبصأ ..امهم اناسنإ حبصأ هنأب ةرم لوأل |

 .مهاياطخ نم رشبلا صيلختل :نمحرلا هللا مهافطصا
 ا .ةقيقحلا دجو دقل

 .ةقيقحلا ىتمم ::ناوخألل اهلك اهعلس -:هتايح لك تريغثو
 ابايث دترم ىهو ءلبجلا ىلإ تالحر ىف مهعم بهذي حبصأو

 .صاصرلا قالطإو لبانقلا ريجفت ىلع كانه هنودرميو ؛ةيركسع
 رافكلا نم مهنأل هتسردم ىف نييبزحلا نابشلا طلاخي دعي ملو

 .نيدحلملا

 دعي ملو ..داحلإو ةراعد ةادأ اهتأل ءامنيسلا ىلإ بهذي دعي ملو

 .لالحناو ةعالخ اهنأل ..ةيداشو باهولادبع ىناغأ ىلإ عمتسي
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 ..هبر نيبو هنيب اًثيدح ةالصلا دعت مل ..تريغت هللاب هتقالع ىتح

 .راقكلا ةهجاومل ناوخالا نيب اعمجت ةالصلا تحبصأ لب

 ءاسم لك اهنع بيجي ةلئسأ ةدع هب انيعم الودج هنوطعي اوناكو
 له ..ال ؟ىثنأ ىلإ مويلا ترظن له ..هاياطخ نع رفكيل ءماني نأ لبق
 ..ال ؟ ةالصلا ضئارف نم ةضيرف كتتاف له ..ال ؟امنيسلا ىلإ تبهذ
 دق ناك اذإ .هاياطخب فرتعيل اهنع بيجي ةريثك ةلئسأ ..له ..له

 مث ..هير هب رفغتسي اصاخ «ادرو» أرقي مث ..ةكيطخ هموي ىف بكترا
 ىمتني ىتلا ةبعشلا سيئرل ىلاتلا مويلا ىف اياطخلا فشك مدقي
 رافكلا برض وأ ..ةرهاظم ىف كارتشالا ..تاميلعتلا ىقلتيو ..اهيلإ
 .نيضراعملا نم

 .فوخلاب رعشي ادبو
 .هللا نم فوخلا

 ..هابأ فاخي ناك امك ..هفاخي حبصأ هنكلو ..هللا بحي ناك دقل
 ءاملاظ سيل هللا نكلو ..ههركيو ..هفاخي ناك اذهلو ءاملاظ هوبأ ناك
 ..ناميإلاب إل ,فوخلاب ناوخإلا عم عفدتم هنأ سحأو ؟هفاخي اذاملف

 عقري نأ فاخي ..هسفن نم ىتح فاخي هنإ ..هب دبتسي فوخلاو
 قطني ال ىتح ملكتي نأ فاخي ..ةأرما هجوب ايقتلت ال ىتح هينيع
 ..ةئيطخ هساسحإ ىف نوكي ال ىتح سحي نأ فاخي ..رفك ةملك
 اقاصتتلا دادزا ءرثكأ فوخلا هب دبتسا املكو ..فاخي ..فاخي
 .هللا نم هومحيل ..فوخلا نم هومحيل ناوخإلاب

 ؟ةقيقحلا ىه هذه له

 .ىردي ال هنإ
 .راتحي ادبو
 .هقوخ دتشا هناميإ زتهأ املكو ..زتهي هنامدإ
 .موي ناك نأ ىلإ
 ىلع اجاجتحا ةفينع ةرهاظمب مايقلاب تاميلعتلا مهيلإ تردصو

 ىلإ ىدؤملا ةسردملا ملس ىلع حابصلا ىف ىملح فقوو ..ةموكحلا
 ىف اهداجأو ءاهيلع نرمت بطخ ..مهريثيو ..هئالمز ىف بطخي ءانفلا
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 ..ةيلطلا لكب دبتسي سامحلاو ..ءابطخلا ىلاوتو ..بعشلا تاعامتجا
 اومطح ..اوقلطنا مث ..ءامسلا المت ةطخاسلا ةبضاغلا تافاتهلاو
 نإ .:نومطعي .:عراشلا ىلإ اوجرخ مث ..لمععلا اوقرحاو ..ةسردملا
 دعاوسلا ..ةرمدم ..ةمطحم ةقاط ..ةظاه ةقاط مهنم لك ردص ىف
 سشيتاوف ملختو ..رانلا اهيف لعشتو مارتلا تايرع بلقت ةريغصلا
 .قرتحيو ..مطحتي قيرطلا ىف ءىش لك ..راجشألا عزنتو ..عراشلا

 ىقو ..بلصلا نم تاذوخ دونجلا سأر قوق ..سيلوبلا ءاجو
 طباضلا مدقتو ..قداتبلا لمحي مهضعيو ..ةليوط ىصع مهيديأ
 ةبعش سيئر بتاجب ىملح فقوو ..ءامعزلا عم مهافتي نأ لواحي
 ..ههجو نم ببصتي قرعلاو ..طباضلا ىلإ ثدحتي وهو ناوخإلا
 بصع لك لحشي بضغ ..بضغلاب ناتنوذجم :ناتبضاعغ هانيعو
 نضكني ام لكوةيتخا| دن هيبفغ طباشلا ةلوقر ام غمس ملو تفق
 نيذلا نيدقنملا دحأ وهو ..رافكلا دض ةكرعم ..ةكرعملا ىف هنأ هب
 .هللأ مهافطصا

 .طباضلا عم مهافتي نأ ةبعشلا سيئر ضفرو
 .ةكرعملا تآدبو

 ..دونجلا سوؤر قوف ليجسلا ةراجحلاك لاهنت بوطلا عطقو
 .:ضاضرلا قاطني سيلؤبلاو :يرهلا :تاكازسك ةبلظلا تافاكهو
 ..ايئاقلت كرحتي ..ىعو الب كرحتي ىهو ..هيناجب عقو هل ليمزو
 ...يبرحلا تاخرص قلطيو ..بوطلا فذقيو برضي

 : هرمأي ىهو ؛ةيودي ةلبنق ةبعشلا سيئر هلوانو
 ! ىد ىصمرا ..دكا

 هنانساب ةلينقلا مامص عزت مث ..ريكأ للا ..خرص ةيلآ ةكرح ىفو
 مث ..ريغصلا هعارذ ىدم ىلع اهب فذقو ..لبجلا ىف هوملع امك

 هللا ناك. .هقلح ىف ةخرصلا تفقوو ..!هللا ىرخأ ةرم خحرصي فقو

 ليسي مدلاو ,ضرألا ىلع ةاقلم سيلوي ىركسع ةثج همامأو ...اقنخ

 .هينيع ىف هتارظن تفقوو
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 نم قلطنملا دورابلا ةحئارو ..مهنيبو مهعم هنوعفدي ةبلطلاو
 هل ءضرألاب ةعفادتملا مادنقألا كاكتحاو ..ءاوهلا المت سيلوبلا قدانب
 .ضرألا رشنت نأ لواحت ريشانملا نييالم توصك توص

 .ةحفصم تابرع ىف سيلوب ةدجت تءاجو
 : هيف حيصي ةبعشلا سيئر عمسو
 .برهأا -
 ..برهلا ساسحاب سحي نكي مل هنكلو ..ىرجيو ..ىرجي ذخأو

 ىنعي ء:ةبعشلا سيئر هل هردصأ ىذلا رمألا نأل طقف ىرجي هنإ

 ةروصلا هذه نم ققحتيل فقي نأ ديري ..فقي نأ ديري ىهو ..ىرجلا
 ىلع ىقلملا سيلوبلا ىركسع ةروص ..هينيع ألمت لازت ال ىتلا
 هيلق ىفو ..ىرجيو ..ثمي مل هلعل ..هقنع نم فزنتت ءامدلاو ضرألا

 ..تمي مل هلعل ..تمي مل هلعل ..ةثهاللا هساقنأ عم ددرتي ءادن

 رمأ هيلإ ردصي نأ لبق فقي نأ فاخي هنأك ,فقي نأ عيطتسي الو
 ..اتفقو هيتكرو ..فقو هبلق نأ هيلإ ليخ ..فقو اريخأو ..فوقولاب
 .بعت رجلا عيطتسي دعي مل ..اتبلصت هيقاس تالئضعو

 ..هقنأ نم ..همق نم قلطنت ةثهاللا هسافنأو هلوح ىملح رظنو

 قلعي هنأك «تيب رادج ىلع هرهظب دنتساو ..هينذأ نم ..هينيع نم
 لصو ىذلا عراشلا نيبتو .حيرتست نأ ىلإ ناردجلا ىلع هسافنأ
 ىتلا ةكرعملا نع اريثك دعتبي مل هنإ ..ىلزان ةكلملا عراش ..هيلإ
 «ىرجي اهاضق ىتلا ةليوطلا ةدملا مغر :ةيسابعلا عراش ىف تراد

 نودتو فق ىتلا ةريفصلا عراوشلاو ىراوضلا ىف ىرجي ناك دقف
 سلا لوخ

 ضرا نع رشكأ دعتبيل ةديدجلا رصم ىلإ سييوتوآلا بكرو
 نه فّدتت هامدلاو ضرالا ىلع. ىقلملا ئركسعلا ةروصو ..ةكرفملا
 هنأك ؛ةليقث ةلبنقلا اهب كسمأ ىتلا هديو ..هينيع ألمت لازت ال .هقنع
 ةكسأ ..اههجاوي نأ فاخي راكفأ هسأر ىفو ..اهي اكسمم لاي ال
 ..افوخ دادزي هنإ ..اههمسي الآ لواحيو :هينذأ ىف خرصت ةريشك
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 .ةلثسآلا هذه نم فاخي ..راكفألا هذه نم فاخي ..هسفن نم افوخ

 ..هتالص ىف هوتيو :ىلصي ..اتماص ةكرعملا موي دعب حبصأو

 رعشي ادبو ..مهثيداحأ نع هوتيف «ىلصملا ءالمز عم سلجيل بهذيو

 امدنع هودهطضا دق ناوخإلا نأب سحي ..داهطضالا ساسحإب مهنيب

 ناك ىذلا ساسحإلا سفن ..سيلوبلا ىركسع اهب لتقيل ةلبنق هوطعأ

 .ناريجلا ىلإ بهذي نأب هوبأ هفلكي امدنع هتيب ىف هب رعشي
 هقلك امل اريغص ناك ول ..رغصألا هاخأ الو ربكألا هاخأ فلكي الو
 ءاقلاب هوفلك امل اريبك ناك ىلو ..هيلع اوفاخل ..ةلبنقلا ءاقلإب ناوخالا
 مهنإ ..اهذفني الو ,ةلبنقلا ءاقلاب رماوألا ردصي ريبكلا نآل ,ةلبنقلا
 .فئاخ وهو ..هنودهطضي

 .نيملسملا ناوخإلا لحب ارمأ ةموكحلا تردصأ مايأ دعبو

 .ةموكحلا سيئر نوملسملا ناوخإلا لتق مث
 .نيملسملا ناوخإلا ميعز ةموكحلا تلتق مث
 نيبو اهتيب قفوي نأ لواحيو ثادحألا هذه عباتي ىملحو

 نم فاخيو ..هللا نم فاخي ..فاخي ءزجعي امدنعو :ةقيقحلا

 نأ ديري ..فوخلا اذهب قيسض ىهو ..هسفن نم فاخيو ..ناوخإلا
 دادزيو ..هسفن نمو ..ناوخإلا نمو ..هللا نم ررحتي ..هنم ررحتي

 .داهطضالاب هساسحإ

 ءامعزلا ..اوئبتخي نأ ناوخإلا دارفا ىلإ تاميلعتلا تردصو

 ..ةايحلا ىف نوبوذي عابتالاو ..مهل تدعأ نكامأ ىف نوكبتخي
 تافرصت نوفرصتي الو ..ناوخإك مهتايصخش نع نوفشكي ال
 بازحألا نابش نم رافكلاب طالتخالاب مهل حمسو .ناوخإك ةيرهاظ
 ىلع ددرتلا مدعو ..امنيسلا رودو ىهالملا ىلع ددرتلاو ..ىرخألا

 .دجاسملا

 .تاميلعتلا هذه نم ىملح بجعتو
 !؟ سيلوبلا نم افوخ .للا نوخن له
 ىلإ باهذلا نم انعنمي لاو ءرافكلا ةطلاخم نم انعنمي هللا

 ؟هللا ىصعت فيكف ..دجاسملا ىلع ددرتلاب انرمأي هللاو ءامنيسلا
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 .نكلو
 !؟ةقيقحلا ىه هذه له

 ؟ هميلاعت باسح ىلع ىلو ةايحلا انل ديري هللا نأ ىه ةقيقحلا له
 ليبس ىف ةايحلا نم انمرحي نأ ديري هللا نأ ىه ةقيقحلا مأ

 ؟ هميلاعت
 .هأتو

 اوسيل مهنإ ..مهثيداحأ عمسو ..رافكلا نابشب طلتخي جرخ هنكلو
 هعم نوقلتخي دقو ..ىلصيو موصي مهضعب ..هللا نوبحي مهنإ ءةرفك
 هل ءادعأ اوننتا ..اراقك اوسيل عهتكلو ..ىارلا ىف

 ىلع ال ,ةديدج ملاوع فشتكي هنأب سحأو ..امنيسلا ىلإ بهذو
 هنإ ..ةكداه ..ةولح ..ةليمج ملاوع ..هلقع ىف نكلو ءامنيسلا ةشاش
 ثعبني لامجلا نأب سحيو ..ةشاشلا ىلع نيتقلعملا هينيع عم ميهي
 ..ريبك ءىش هكرحي لامج ..ةشاشلا نم ال ىه هسقن نم ..هسقت نم

 نفلا ..نفلا هللا مرحي نأ نكمي ال ..ارفك سيل نفلا ..نفلا همسا
 هل بحيو «ناسنإلا بحي هللاو ..ناسنإلا ىف لامجلا سيساحأ كرحي
 .لامجلاب ساسحإلا

 ناشطع ..عوبسألا ىف تارم ثالث امنيسلا ىلإ بهذي حيصأو

 ..باهولادبع ىناغأ عمسيو ..لامجلاب ساسحإلا ىلإ ..نقلا ىلإ
 ليعامسإ تاكنو ءويكوكش ىناغأل كحضيو..ةيداشو ..موثلك مأو
 أ يل رقم و عن

 نم امورحم اهاضق ىتلا تاونسلا ىلع مدنلاب سحي حبصأو
 ىلع دقحلاب سحأو ..نفلا نم امورحم ..سانلا نم امورحم ..ةايحلا
 تسيل ةقيقحلا ..هللا نولثمي الو ..ةقيقحلا نولثمي ال مهنإ ..ناوخإلا
 امك هنودهطضصي ناوخإلا ناك دقل ..نامرحلا سيل هللاو ..فوخلا
 .هتلئاع هدهطضت

 ..اياطخلا لودج ألمي دعي ملو ..ءاسم لك «درولا» أرقي دعي ملو
 نأ لواح ..هتالص لمهأو ..هسفن بساحي ىتح اينذم سيل هنإ
 هيلطي ىذلا هللا ..نوملسملا ناوخإلا هل هروص ىذلا هللا نم ىرجي
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 ..هركي نأو ..دقحي نأب هبلاطي ىذلاو ..هل ءادعأ سانلا لك ربتعي نأب
 .لتقي نأو

 .هتروث دقفي مل هنكلو
 لمي ةقيقحلا نع ثحبلاو .هردص ىف حيصت لازت ال ةروثلا

 ..ديدج مهفب نيملسملا ناوخإلا عم هتيرجت نم جرخ دقو ..هسأر
 ىف اهدجيس هنكلو ..هتيب ىف ةقيقحلا دجي نأ عيطتسي نل هنأ فرع
 .هدحو هصخت ال ةقيقحلاو ..مهلك سانلا نيب اهدجيس ..عمتجملا

 لح لب .هتلكشم لح تسيل ةقيقحلاو ..مهلك سانلا صخت اهنكلو
 .مهلك سانلا ةلكشم

 بزحلا رقم ىلإ ؛ددجلا هئاقدصأ نم هل قيدص عم اموي بهذو

 رصم بزح ىلإ نابهاذ امهنإ هقيدص هل لاق دقل ..ىكارتشالا
 .ىكارتشالا بزحلا مسا ارق كانه ىلإ بهذ امدنع هنكلو ..ةاتفلا

 .بطخي وهو بزحلا ميعز ىلإ عمتسي فقوو
 هنكلو ..ناوخإلا ميعز نم هعمسي ناك ىذلا ريغ امالك لوقي هنإ

 ىف مهقحال ءةايحلا ىف سانلا قح نع ثدحتي هنإ ..رفاك هنأ ىدبي ال
 ..ةيروتسدلا ةموكحلاو ..ةيعامتجالا قوقحلا نع ملكتيو ..ءامسلا
 قطنمب نكلو .ةموكحلا طقسي نأ ديري رخآلا ىه هنإ ..داسفلاو
 ةقيقح نم رثكأ كانه له ..ىرخأ ةقيقح نع ربعي هنإ ..ديدج
 هنكلو ..ةقيقحلا وه نآلا هعمسي ام ناك امبر ..دحاولا عوضوملل
 ديري ال هنإ ..ملكتي ىذلا ميعزلا مواقي ..هلقع مواقيو ..هينذأ مواقي

 ديري ..ناوخإلل هدايق ملسأ امدنع لعف امك .ةلوهسي هدايق ملسي نأ

 .هيف ريسي نأ لبق حوضوب قيرطلا ىري نأ
 ىف هعمس ام لك نإ ءبحسلا ىف اقراغ همامأ ودبي قيرطلاو

 ةيؤر ىلإ هي دؤي مل ..ةمسجم ةقيقح ىلع هدي عضي مل بزحلا
 ةغمدأ ىف ىتح ةحضاو ةروصلا نكت مل امبر ..ةقيقحلا هذه ةروص
 .بزحلا بابش نم هئالمز

 .امئاد هقلقي ءىش كانهو
 .كرحتي نأ ديري ال هردص ىف عياق ءىش
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 .هردص ىف عباق هللا

 ىلإ بهذي دعي ملو ءنآرقلا أرقي دعي ملو ءىلصي دعي مل هنإ
 الق .هاسانتي نأ لواحي ..هردص ىف كللاق كلذ مغرو ..دجسملا

 لواح دقل ..هردص ىف هللا هكشيف ؛ةئيطخ ىلع مدقيو ..عيطتسي
 ىلإ بهذيل ةديدش ةجاح ىف ناك دقو ..ةأرما ىلإ بهذي نأ اريثك
 اذه فاخ ..عطتسي مل هنكلو ..ديدجفلا هبابشي بذعتي هنإ ..ةأرما

 ىف نورقاكلا شيعي اذامل ..براي ..هردص ىف عباقلا لوهجملا
 :كب رفكي نم ىلع كمعن لحت اذامل ..ءاقش ىف نونمؤملاو .ةداعس
 ىذلا بيقرلا اذه مواقي ..مواقي ىهو ؟كب نمؤي نم ىلع اهمرحتو
 ..هتداعس قيرط ىف فقيو .؛هبابش قالطنا ديقيو .هتاكرح لشي
 هللا له ..هفاخي ىذلا لاؤسلا هسأر ىف رجفنا مث ..هللا مواقي
 ؟ةرخآ كانه له ..لب ..ةرخآلا ىق باسح كانه لهو ..دوجوم

 .حوتفم نايرش نم فزني هناك ؛هلقع ىف فزني لاؤسلا اذه أدبو
 .بذعتيو
 ىف ةفسلفلا ذاتسا دي ىلع هباذع نم صلختي نأ ررق مث

 ءامدلاو .. تك شمعترت هفارطأو . .ةصحلا ءاهتنا دعب هيلإ بهذ .ةسردملا

 مثعلت ىف ع ,.هينيع قرحي نخاس دهصو ..هيثتنجو ىف ةزئتكم
 ؟ دوجوم هللا له ..فوخو

 هقنأ تحت نم ةيرخس ىف مستباو ,ةريصقلا هتماق ذاتسألا عفرو

 نمآ امك نمآ ..شقانت الف حيرتست نأ تدرأ اذإ ..هل لاق مث ..ببدملا

 ! ءىش ىلإ لصت نلف تشقان اذإ امأ ..كدادجأ
 .بهذو هكرتو
 نأ نكمي ال ..ذاتسألا اذه لاق اذام ..هودشم ىهو هفلخ رظني ىملحو

 تابثاب ىهتنت ةشقانم لكو ..اعطق دوجوم هللا نإ ..احيحص همالك نوكي
 ..ناسنإلا وه هللا ..دوجولا رارمتسا وه هللا ..ةقيقحلا وه هللا ..هللا دوجو

 لجأ نم ..هللا لجأ نم ةروث ..هردص ىف عادتت ةروثلاب سحأو ..ى
 ةشقاتملاب ناتسألا اذهل هللا دوجو تبذيس هنإ . .ميدقلا هقيدص
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 هدواعي فوخلاب رعشيو ..ةشقانملا هذهل دعتسي هتليل ىضقو
 عيطتسي فيكق .هسفن شقاني وهو فوخلاب رعشي هنإ ..ىرخأ ةرم
 لعتشم هنأك ..بهتلم هلك هسار ..بذعتيو ..ناتسألا شقاني نأ

 .رانلاب
 دانع هينيع ىفو :ىلاتلا مويلا ىف ذاتسألا ىلإ بهذ كلذ مغرو

 نينيعب هيلإ رظني ىهو هعطاق ذاتسأآلا نكلو ..هشقاني أدبو ..ريبك
 هتماستباو لاقو ..هردص امهب رخني هنأك نيتبقاث نيوادوس
 رظن ةهجو نم عوضوملا نإ ..ببدملا هفنأ تحت نم لطت ةرخاسلا
 ىف رخآلا قبسي امهيأو ةداملاب حورلا ةقالع ىه ..ىفسلفلا ثحبلا
 ..ديحولا نئاكلا ىه ةداملا نأ ىفسلفلا ثحبلا تبثا دقو ..دوجولا
 .ةقيقحلا ىه ةداملا ..حور ىلإ ةجاح الب اهتاذب كرحتت اهنأو

 دقو هبه الم ىف ناكيتسالا ىلإ نظكو ::ناوذلاب ىلع سحاو
 .ههجو لك امهيف قرغ ىتح هانيع تعستا

 ؟ذاتسألا اذه لوقي اذام
 ؟ناسنإلا اهدنع حيرتسي ىتلا ,ةقيقحلا اوفشتكا سانأ كانه له
 .ةداملا ىه ةقيقحلا هذه لهو

 ؟ةداملا ىه امو

 :ةاتسأ اي .ذاتسا ان .:ةاتشالا هاو رخو
 تبري ىهو هل لاق .همف ىملح حتفي نأ لبقو ءذاتسألا هرظتنا

 ابتك كيطعأس ..هردص ىف نارختت ناتيقاشلا هانيعو ؛هفتك ىلع
 .اهؤرقت

 .ارقي ىملح ديو
 .نيلاتسو ..نينيلو زلجناو سكرام بتك أرقي
 ,هيلع اديدج اكيش ,ةيساردلا تاررقملا جراخ ةءارقلا تناكو

 لكب ..هينيع لكب أرقي ..ديدج بح ىلع لبقي هنأك اهيلع لبقأف
 ىتلا بتكلا نأ ملعي ناكو ..تقو لك ىف أرقي ..هلقع لكب ..هباصعأ
 'ىهو سحي ناكف ..ةعوتمم ..ةموكحلا رمأب ةرداصم بتك اهؤرقي
 . .ةيرس ةيعبج ىف اويشض ميضأ هناك ,قيطخ لمعت موقي ةناي أرقي
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 ..ةءارقلا ىف رشكأ عافدنإلا ىلإ رطخلاب ساسحالا اذه هعفدو
 ..هنييبارش ىف ىرسيو ..هسأر ىلإ للستي ىعويشلا قطنملاو

 زجعي ..عيطتسي ال هنكلو ..هؤرقي ام شقاني نأ ..همواقي نأ لواحيو
 .شكأ ملستسيبف ..ةشقانملا نع

 ضعي نع ةلاستيل ءانايحا ةفسافلا ذاتسا ىلإ" بهذ نانكو
 فاخيو ..ةييصعي ..ةعرسب ذاتسألا هييجيو ..ةمهف هيلع بعصي ام

 ..مهف هنأك هسأر زهيف ءالهاج وديد ال ىتح رثكأ لأسي نأ ىملح

 .هدحو مهقي نأ لواحي دوعيو

 أدبو ..هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ىف هلعل ..هنم ربكأ باش

 ..امهذيب موهفم ءىش لك ..هتشقانمل حارتساو ..هؤرقي اميف هشقاني

 نأ وقوديد ..بزحلا سفن ىف اسدنم ايناوخأ ىه ناك امك «ىكارتشالا

 ءىبتخي ..ضعب ىف اهضعب ةسدنم اهلك تناك اهمايأ بازحألا

 درجم ..سحأو ..ضعب ىلع اهضعب سسجتيو ءضعب ىف اهضعب

 هطاشن نعو ..هتلئاع ةورث نعو ..هئاقدصأ نعو ..هيبأ نع ..ةريثك

 ..ئش همهي نأ نود .هل ملستسا ..رايتخالا اذهب ىملح متهي ملو

 ىف ايوس نايشميو ء,ةيداتيو ..ثيبلا ىف هيلغ رصين ىومحم ادبو 5

 ..ناشقانتدو ..ةيسايعلا ءارحص قشي ىذلا ديعس دمحأ عراش

 ..هلوح ءىش لكل ةديدج ميهاقم دومحم عم ددري ادبو ..ةشقانم

 لحي نلو ءعمتجملا ىف ةيعجرلا ةطلسلا لثمي هابأ نإ لوقي حبصأ

 ..ةيعجرلا ةطلسلا ىلع ةروثلا تضق اذإ الإ هيبأ عم هتنيشم

 دجي نكي مل هنكلو ءافسعتم املاظ اناسنإ هريتعيو .ةرسمع لاوط

 ,ةيعجرلا ةطلسلا لثمي هابأ نأ فشتكا نأ ىلإ .ةيهاركلا هذهل ارريم
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 .هل هتيهارك ىق ببسلا وه اذه نأب عنتقاو
 اهرشن ,ةرخآتم ةيزاوجرب ةفطاع ىوس سيل ءبحلاو

 وه عمتجملا ..عمتجملا بح نع بعشلا اوهلي ىتح ءنويزاوجربلا
 لواحو ..ةيزاوجرب ةقالع درفو درف نيب بح ىأ ..ديحولا بحلا
 هلقعم هل عضي نأ ..«عمتجملا» هنومسي ىذلا اذه روصتي نأ ىملح

 كلذ مغرو ..عطتسي مل هنكلو ..هبحي ىتح ءاددحم الكش ءريغصلا

 .ةرخأتم ةيزاوجرب ةفطاع ىه ىدرفلا بحلا نأب هسفن عنقأ دقف

 سرادملا ..ةيلامسأرلا دي ىف ةحلسأ ىه ,ءفحصلاو ءسرادملاو
 ..ديبعلل تدعأ ةيساردلا جماربلاو ..ةيلامسأرلل اديبع جرخت
 .ءارقلا باقر ىلع اهب ريست ةيلامسأرلا ةيذحأ ىه فدصلاو

 ,نيدلا ىف اليوط دومحم هشقان دقو ..بعشلا نويفأ ..نيدلاو
 ناوخإلا ميلاعت نم هب قلع ام لك نم هلقع لسغب موقي هنأك
 هب لظ هردص نكلو ..دومحمل هلقع ىملح ملسأ دقو ..نيملسملا
 نأ فاخي ..دحأل هنع حصفقي نأ فاخيو ..هللا فيط ..هقلقي فيط

 .نويزاوجربلا ملكتي امك ملكتي ىأ :نييزاوجربلا دحأك ىدبي
 لثمت موثلك مأو ةيزاوجربلا لثمي باهولادبع ..ىزاوجرب ..نفلاو

 ديرفو ..ةعئاملا ةريغصلا ةيزاوجربلا لثمت ةيداشو .عاطقإلا
 بطاخت زاجلا ىقيسومو ..ةلحنملا ةيزاوجربلا لثمي شرطألا
 وهف ..نفلا امأ ..ىزاوجرب حالس اهنإ ..حورلا مطحتو .ةزيرغلا
 عمسو ..ىكسفوكياشتو «نايروداشتاخو ..فوكاسروك ىقيسوم

 نم هعمسي مل انحل ,هيناجب ريسي ىهو رفصي دومحم هقيدص ىملح
 ..اذه ام ..امئاد هيتفشب هفزعي هنإ ..نحللا سفن دومحم رركو ..لبق
 رفصي ىملح أدبو ..ةيلودلا ةيعويشلا ديشن هنإ ؟نحللا اذه ام
 ذخاو ..ديشنلا تاملك ىلع هعلطي نأ هيلع حلا مث ..كومحم عم نحللا

 .ةيركسع تاوطخب ريسي ءردصلا خوفنم وهو ديشنلا ىنغي دومحم
 اوهمرحف اهييفدلا ءاسؤب اي
 ريخلا نم نيمورحم اياوموق
 اوموق .دعر ىقب مكطخس
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 اوموق ءاوموق دييبع اي
 ققهور يغ ؛.ملاصعلا ماظنو
 اوتوك .اونوك ءىش لك

 ةيلودلا دوست ىعل اودصتا

 نإ ..رعشلا مهي اذام نكلو ..تاملكلا ةكاكر ىف ىملح راتحاو
 .| نم ةمعانلا تاملكلاو ..ةيزاوجربلا قلخ نم نوزوملا رعشلا
 .هدحو ىنعملا ..ىنعملا مهملا ..ةيلامسأرلا تاردخملا

 تاراعشلاو فيراعتلا ددريو «ةيلودلا ديشن» ددري ىملح ادبو

 هنأب سحي ..اهددري وهو وهزلاب سحيو ..همف اهب ألميو ,ةيعويشلا
 نويفأب نيردخملا هئالمز لك فرعي امم رثكأ فرعي ..فقثم ناسنإ

 ةرخاسلا ةماستيالا هذه تاأدبو ..نوري امم رثكأ ىريو .ةيزاوجريلا

 ىتلا سوردلا نم رخسي ..ءىش لك نم اهب رخسي ..هيتفش ىلعت
 رخسيو ..مهسفنأ نيسردملا نم رخسيو ..نوسردملا هيلع اهيقلي
 ,ليمع ىأ لهاج وأ ىبغ مهنم الك نإ ..مهتشقانم نمو هتالمز نم
 يف نؤرقي امم رخسيو .مكحت يتلا ةيسيلوبلا ةموكحلا نم رخسيو
 ءىش لكو...لهاج عمتجم ..ىزاوجرب عمتجم هنإ ..فحصلا
 هيطعي دومحمو ..ايراتيلوربلا مكحتسو ..ةروثلا همدهتس ..مدهيس
 دومحم طخب ةبوتكم تاركذمو ..تاروشنمو ..اهأرقيل ةديدج ابتك
 اهلقنيو تاركذملا هذه ذخأي ىملح ناكو ..ةيعويشلا ميهاقملا نع
 تاركذملا هذه هي تيتع ىذلا دوم: لد طخو ..ةصاخ تاسارك ىف
 هنإ ..هيف لطأ ام ةرثك نم ءىملح ىنيع ىف ةعبطملا فورحك حبصأ
 تارشع نيب نم  دومحم طخ  طخلا اذه زيمي نأ نآلا عيطتسي
 .طوطخلا

 ةسردسملا نم جرخي هنإ .اصمكئاد مهعم ..مهنيب شيعي هسفن دجوو

 تاشقانملاو ..مهيلإ بهذيو ةسردملا ىلإ بهذي ال انايحأو ..مهيلإ
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 هوطعأ ءباتك نم ىهتنا املك ..دح دنع فقت ال هتءارقو ..ةرمتسم

 ةرخاسلا هتماستباو .دتشي فقثم ناسنإ هنأيب هساسحإو ..رخآ اباتك

 نم ةرشع ةسداسلا متي نأ لبق تام ..هوبأ تام ءانثألا هذه ىفو

 نم قافأ هنكلو ..توملا ربخب عمس امدنع ةلهو لوأل مدصو ..هرمع

 ةطلس نم تصلخت ةلئاعلا نأ وه ثدح ام لك نإ ..اعيرس هتمدص

 .هنزح ىلع ديدجلا هقطنم ىضق ..نزحي ملو ..ةيعجرلا
 اهنألو ءاهل هوجوز مهنأل هابأ تجوزت ..ةفيعض ةأرما همأ تناكو

 ىف ةبيرغ ةأرماك هتيب ىلإ تلقتناو ..هدعب الو هلبق الاجر فرعت مل
 لطظت نأ ىلع ارصأو ..اهجوز اتخأ اهعم ميقي ناك دقف ..ةمكاد ةرايز

 الإ تيبلا نم اهل سيل ..ةفيعض ..ةبيرغ ةأرما امهيلع ةدفاولا ةأرملا

 ..ةقيديت ةجورلا تاو ..نيتكألا ىددحا تتاح دقو انهن ةرتخ

 شاف . .اهجوز تام مث . .ةبيرغ ةفيعض ةجوزلا تلظ كلذ مغرو

 مزحت نأ عيطتست ال ..اهدالوأ نيب ةبيرغ تحبصأو ..اهفعض

 هل مهذم لك . .ايتاقلت اومن هتيصخش ومنت مهنم الك تكرت . .مهرمأ

 يا ل ا لل .هملاع

 .طسوألا

 ا ا امتقو جرخيو .ءاشي امتقو دوعي ..هقالطنا
 حبصأ «هيبأ ثوم دعب هنكلو ..امئاد هتلتاع ىلع ادرمتم ناك دقو

 .ةيعيبطلا هتايح ءدرمتلا

 .قافرلا نم رثكأ عفدناو

 .هأيند ..هتلئاع مه اوحيصأ

 هاقيدص ىتح ..مهعم اهيف شيعي ىتلا ةرئادلا جراخ ءىش ال

 ىفو ..قيرطلا ىق امهاري هنإ ..امهب متهي دعي مل قيفوتو دمحم
 .هايند ىف اسيل مهنكلو ..ةسردملا

 .لامك ىلإ قافرلا همدق اريخأو
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 ..نينيعلا عسأو ..هجولا صوصمم ..اكداه اذناسنإ لامك ناكو

 ناكو ..هنيبج نم بناج ىلع هنم ةعيفر ةلصخ طقست معان هرعش
 ةريبك ةقث هثيدح ىفو ..ىنغي هنأك ..هتاملك بذعتسي هنأك ملكتي

 هنأو ,ةينغ ةلئاع نم هنأ فرعو ..قافرلا ةيقب نم هنع عمسي ىملح

 ..يعويشلا بزحلا ىف اوضع كانه ناكو :؛سيراب ىف همولع ىقلت
 قرشلا ىف ىقبطلا عضولا نع اريرقت بتكو ءرصسم ىلإ داعو
 ..ىعويشلا طاشنلا ىساسألا عجرملا ريرقتلا اذه حبصأو ..طسوألا
 اساسأ ريرقتلا اذه ذختت لامك اهيلع فرشي ال ىتلا تامظنملا ىتح
 .اهثاحيأل

 ىملحو ..ةدمعتم ىديت ال ةشقانم ..ىملح شقاني لامك أدبو

 ,نيتريبكلا هينيعب ..قئاولا هتوصي ..هثودهب روهبم ..هب روهبم
 كرتي الو .ةلداجملا لمتحي ال ىذلا هقطنمب ..صوصمملا ههجوب
 .دحأل هيف ةرخغث

 .ةيعويشلا ةيرسلا ةمظنملا ىف اوضع ىملح حبصأ اهدعبو
 .انس ءاضعألا رغصأ ناكو
 .هرمع نم ةرشع ةسداسلا ىف ناك

 ةمظنملا دقعت ثيح ةعلقلا ىح ىف تيب ىلإ مهعم هوذخأو
 ..اسمخ ..تاسنألا نم اددع كانه دجو امدنع شهدو ..اهتاعامتجا

 ..ةمظنملل ىملح مامضنا لامك نلعأو ..تايليئارسإ نهنم اثالث
 ىتلا ىلوألا ةرملا تناكو ..ةريبلا نم تاجاجز عضب اوبرشو

 قافرلا نكلو ..رذتعي نأ لواح دقو ..ةريبلا ىملح اهيف برشي
 .رم اهمعط نإ ..برشف ..نيرخاس هيق اوخرص

 ..ارس ىقيقحلا همسا ىقبي ىتح ..اديدج امسا هيلع اوقلطأو
 بحي مل هنإ ..مسالا راتخا ىذلا وه هسفن لامكو ..ضوع : هومسأ

 ؟رخآ امسا هل رتخي مل اذامل ..ضوع لامك هامسأ اذامل ..مسالا اذه
 ..قافرلا ةيقب هوجو ىف هينيعب فوطي ذخأو ..لداجي مل هنكلو
 مأ :ةيقيقحلا مهؤامسأ ىه اهب مهفرعي ىتلا ءامسألا له ..لءاستيو
 .«ةيكرح» ءامسأ
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 لاقو :ىملح ىنيع ىف لؤاستلا رس فشتكا دقو ءلامك كحضو
 : هتكحض لالخ

 :يكرحلا هسا لأ قفكسلا هكدا لؤقز وح امنيق نهلاؤر لك -
 الإ شلمعتسن ام انتالاصتاو انتاكرحت ىف امنإ ..قافرلا نيب مادام
 .ىكزحلا مسالا

 .اقفاوم هسأر ىملح رهو

 لوقي نأ مهتم الك فقلطتسي' هنأ قاقولا نين ةيثيفي فولقي داغو
 ؟دومحم كمسأ له ..لومحم ..ناخرصت هأنيعو ..ىقيقحلا همسأ هل

 ؟دلاخ كمسا لف ..دلاخ
 ناكم ىلإ لخد ذنم هنإ «تانبلا هوجو ىلع هينيعب فطي ملو

 نم رثأ ..تانبلا هوجو ىف هينيع عفري نأ عيطتسي ال وهو ,عامتجالا
 اذه نم صلختي نأ لواح دقو ..هب اقلاع لازي ال ةيزاوجربلا راثآ

 هينيع عفري نأ عطتسي مل ..عطتسي مل هنكلو ..هدهج لك لواح رثألا

 .تانبلا هوجو ىلإ
 ىف مارتلا نزخم لامع ىلع اهعزويل تاروشنم اهتليل هوطعأو

 .ةيسابعلا
 اهاوطو ..شعترت الآ هدهج لك لواح ديب تاروشنملا ذخأو

 ةقلغملا ةرجحلا المي رئاجسلا ناخدو ..هتولطنب بيج ىف اهعضوو
 تاكنلا نولدابتي اوءدب قافرلاو ..هقنأ ألمت ةريبلا ةحكئارو ..نذفاونلا

 ليواد ثيدحو ..هفتك لوح اهعارذ ..ىرام هبناجبو ,ءىداه سلاج

 .امهثيب رودي
 ىف ةريدلا سأك عفري رهو هل لاقو ءقاقرلا دحأ هنم برتقاو

 : ههجو
 .ضوع اي برشا -
 : لوقي ىهو افقاو ماقو ..ضوع مسا ىلع هيتناو
 .هأب حوراح انآ -

 : دومحم حاصو

 .ىردب ةسل هد ..لوقعم هدو -
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 : مزح ىف لامك لاقو
 .دومحم اي حوري هييس -
 : ءىداه مزح ىف لاقو ىملح ىلإ تفتلا مث

 .سيوك كلاب دخ ..ةينامث ةعاسلا ..انه ..ةركب -
 ..ضوع ىأ ىملح ىهأ ىردي ال ..روهيم وهو ىملح جرخو

 هنإ ..ىرامو ..ىلدعو ..دومحمو ..لامك ..هينيع المت قاقرلا روصو

 .اهحمالم لك طقتلي مل ..ىرام هجو نم اديج ققحتي مل

 كسمي امدنع هدي لقثب سحي ناك امك امامت ..ةليقث ..ةليقث هقاسب
 ءاهعزويل تاروشنم هوطعي مل نيملسملا ناوخإلا نإ ..ةلينقلاب
 نيب قرف دوجو مدعب سحي ىهف كلذ مغرو ..لبانق هوطعأ مهنكلو
 : .لبانقلاو تاروشنملا

 ..ةروطخلاب نكلو ..قوخلاب سحي مل ..ةروطخلاب سحأو

 ..هتيمهأ ..هسفن ةروطخ نكلو ..هي موقي ىذلا لمعلا ةروطخ تسيلو

 :هيتع ىلع هلمحي ىذلا ايراتياوربلا ةقبط:هبع
 هنأل نكلو ءسيلوبلا همجاهي نأ رظتني هنأل ال ؛هلوح تقلتي ذخأو

 .ةليقثلا هقاس ..تاروشنملا
 .اهتلتك مدن علو
 ظقيأ ..ايراتيلوربلا ةقبط ءبعو ..هتيمهأو ..هتروطخب هساسحإ

 تايرع نيب للستو ..ةيسابعلا عراش رخآ ىف مارتلا نزخم ىلإ

 ىفو ..ناشعترت هأديو ..قدي هيلقو ..تاروشنم ةعضب  قئاسلا

 .هحضقت داكت تارظن هينيع

 : حايصلا ةماستيا مستبي ىهو هل لاقو مارتلا لامع دحأ هحملو
 ؟ ىدنفا اي هيا لمعتب -
 ةماستبا هتناعأ مث ..هينيع ىف هتارظن تزتهاو ..ىملح شعتراو
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 : لاقو :هسفن كلامتي نأ ىلع لماعلا
 .فرعت تنإو ..أرقا -

 : مستبي لازيال ىهو لماعلا لاقو
 .كرطاخ ناشلع ارقن نكل ءىدنفأ اي [رقن تقو اندنع انحإ ىه -

 ةكبترم تاوطخب ريسي ىهو مارتلا تابرع نيب نم ىملح جرخو
 .تيبلا ىلإ داع نأ ىلإ ..ةعيرس

 .مانو ءريرسلا ىلع هسفن ىقلأو
 .اهموي ةسردملا ىلإ بهذي نأ عطتسي مل
 نع الصقم اريرقت مدقو عامتجالا ناكم ىلإ بهذ ءاسملا ىفو

 ..ادج ةريثك ..ةريثك ةلثسأ لامك هلآأسو ..تاروشنملا عيزوت ةيلمع
 ..ةحرم ..ةطيسشم ةجهل ىف ةككسا ىقلي' ناكو ..ليصافتلا قدأ تلمش
 ةرك ىف ةارابم نع لأسي هناك ..ةدايقلا الو ىلاعتلا ةغيص اهيف سيل
 .هركشو ..هأنه اريخأ مث ..نوبعلي مهلك مهنأك ..اهيف كرتشأ مدقلا

 ..ىرام نمو ءهنم ةنوكم ةيلخ ىلإ مضني نأ ررقت هنأ هنلعأ مث
 طاشن نع ةلوئكسم نوكتس .طقف نينا نم ةنوكملا ةيلخلا هذه نأو
 ..ةرطب تنمسألا عئاصمو ريرحلا جيسن عناصم ةقطنم ىف ةمظنملا

 ءاهيف هيأر ذخأ امنإ ..رمألا ةغيص ىف تارارقلا هذهب لامك هنلعي ملو
 .ةيحافك ةبعل ..ةديدج ةبعل هيلع ضرعي هنأك

 ْ ه6 ١

 .ةيناث ةرم «بابلا
 هثاذح علخ نم ىهتنا دقو ,:ةعرسبب مونلا ةفرغ نم جرخو

 .نيمدقلا ىفاح ..ىلخادلا لاورسلاو ةلئافلاب حبصأ ,هنولطنبو
 ..ةلجعتم :سافنألا ةروهبم ..بابلا نم لخدت ةيحّتب ءىجوفو

 : قوعصملاك اهمامأ فقاو ىهو تلاقو
 نم قافأو ..ىتيب حاتفم ىقبي هد :هتدخ كترضح ىللا حاتفملا,-

 : هيتقش نم لطت ةرخاس ةماستباو لاقو ,هتقعص

 ؟ هيإ حاتفم ىقبي ىكاعم ىللا حاتقملاو -
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 : ةلجعو دحت ىف ةيحت تلاقو
 تاه ..ىملح اي فورعم لمعا ..ةضرب ىتيب حاتفم ىقبي -

 : ىملح لاقو
 .لوألا ءيكاعم ىللا حاتفملا ىتاه -
 : اهمدقب ضرألا قدت ىهو ةيحت تلاقو
 نام ىزوجو كلت ىدكاتلا ةفقوم ان .نايننجتام يلح -

 .ىاج
 قوشمملا هماوقو ..هترصاخ ىف هيدي عضي وهو مزع ىف لاق

 : ريغص هلإ لاثمتك ايراع فقي ىوقلا
 :كخاتفم ىكردأ اناو.:,:عاتقملا نتاف -
 . :٠ ةييصع ىف ةيحت تلاقو

 هد نإ شاسنتام ..انأ ررقأ امل الإ حاتقملا كيداح شم ..ال -

 .هيق ىروص ..هيف ىتعاتب تاجاحلا ..هيف ىموده ..ىتيب
 : نيتعساولا هينيع قوف نادقعتي نافيثكلا هابجاحو لاقو
 .حاتفملا ىييسو ..كتجاح ىدخ -

 : ةيبصع ىف خرصت ىهو ةيحت تلاقو
 .يندرطت كقح نم شم تنإ ..أل -

 : ارخاس لاقو

 .ةدك شم ..ىزوجتت كقح نم ىتنإو -

 : تلاق

 .شكتدرطام نكل ..تزوجتا انأ -

 : ةرارم ىف لاق

 .ىنات دحاو ىلع ىتبج سي -
 : ةخراص تلاق

 .حاتفملا تاه ..ىملح -
 نع ةثحاب تفلتت تذخاو «موتلا ةرجح لخاد ىلإ تعفدنا مك
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 اهيلع دس ىملح نكلو ..عرشت نإ تلواهو ..ةلجغ ىف ةتطقتلاف
 ..اهعارذ تحت نم اهتبيقح بذجي نأ لواحي هدي دمو ..قيرطلا
 ,هدسحب اهدسج ةقصال هنم تيرتقاو ..اهتبيقحب ةيحت تثبشتو
 : روهيم توصو لسوت ىف لوقت ىهو

 .ىوق ترخأتا انأ ..ىنيدس ..ىملح ب فورعم لمعا -

 رانلا قلطي اهدجو ..هباصعأ ىلإ للستت اهرطع ةحئارب سحأو
 نأ ىلع رصأ ىل ثدحي نأ نكمي ام لكب سحأ ..ىراعلا ههسج ىف
 ..هيتفش قوف اهيتفش عضتو ..هقنعب قلعتتس ..اهتييقح بذجي
 .ىرخأ ةرم فعضمي نل ..ال ..نكلو

 : اهيلإ رظني ال ىهو لاقو ..ةعرسب اهنع دعتباو
 .ىلضفتا -
 هفتك تالضع تلبقو اهسأري تلامو ..نانتما ىف هيلإ ترظنو

 هءيشع ودق ثلا ةماستبالا هذه ثعستياو ..ةعيرتب ليش ىراعلا
 : ةسماه تلاق مث ءىردت نأ نود اهنم عقي داكي

 :ةعرشلا ىف كيو لصتاغب :ةركي -
 .تجرخو
 .اهءارو بابلا تقلغأو

 ه6
 ةطوق بذج مث .هسقن نم بجعتي هنأك هسأر زهو ..ىملح دهنتو

 .مامحلا لخدو ,هفتك ىلع اهعضو ءةريبك
 .ةيحت عم هتلكشمب لوغشم هسأرو
 .ىرام فرع ذنم ؛ةيحت عم هتلكشم أدب امبر
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 رمي تايركذلا طيرشو شدلا تحت ىملح فقو
 ىلع ةطقاستملا ءايلا طويخ لالخ.نم ةينينع ءامآ
 ىري وهو ةرخاس ةريغص ةماستبا مستباو ..هدسج

 ىف ..نيزحلا رفصألا هجولا ..ىرام هجو هتايركذ ىف |[ ]
 ناتيكذلا ناتريفصلا نانيعلاو ..دانع هطخس ىفو ..طخس هنزح
 نانذألاو ..ناضيرعلا نابجاحلاو ..ةلكاتملا شومرلاو ..ناتيبصعلا
 قلعت اهناك ءاهرعش تالصخ امهلوح فتلت ناثللا ناتريبكلا
 ىتبحك بهذلا نم ريغص قلح امهيبقث ىفو ..ةعامش ىلع اهتالصخ
 ..امئاد شعترت ايلعلا اهتفشو ..سوقملا ريبكلا فنألاو ..صمحلا
 .هينيع للغزي عاعش اهنأك ,هريثت تناك ةشعرلا هذه

 فرصنا نأ دعب ةعلقلا تيب ىف ةيلخلل عامتجا لوأ اهعم دقع دقو
 سلجو ..ةريبكلا ةفرغلا ىف امهدحو ىهو وهو ..قاقرلا ةيقب
 ,ةرجحلا ردص ىف ةعوضوملا ىلوبماتسالا ةكيرألا ىلع اهبناجي
 ىلع ناتطقاس هانيع ..اهيلإ رظني ال وهو ..ةريغص ةدكئام امهمامأو

 بغزك ءرعشلاب ةاطغم ءاهعوك ىلإ اهدي لوأ نم اهعارذو ..اهعارذ
 نعزني ءاسنلا نأ فرعي هنإ ؟رعشلا اذه عزنت ال اذامل ..دوسأ بنرأ

 .رعشلا اذه لثم
 ءاهفنأ نم هفصن قلطني ىذلا ىليئارسإلا اهتوصب هثدحت ىرامو

 ةقطنم ىف ةيلامعلا تاميظنتلا نع هثدحت ..اهيتفش نيب نم هفصنو

 نعو .كانه مهب ىقتلي نأ نكمي نيذلا صاخشألا نعو ..ناولح
 تاميلعت مهيلإ لقنيو هتارضاحم مهيف ىقليل مهعمج ةقيرط
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 قوف هينيع زكري نأ ..اههجو ىلإ رظني نأ لواحي ىهو ..ةمظنملا
 قوف اطقستو ادوعت ىتح هينيع عفري داكي ال هنكلو ..اهيتفش
 ىق رظني نأ عيطتسي ال هنإ ..دوسألا بنرألا بغز قوف ..اهيعارذ
 ةنيا ةنيثب بحأ دقو ..عيطتسي ال ناك هتايح لاوط ..ةأرما هحو

 نم ةرشع ةعبارلا ىف وهو :ةيسايعلاب ىروهجألا عراش ىف هتاريج
 ..مويلا ىف تارم ةدع اهتيب مامأ نم رمي نأ دمعتي ناكو ..هرمع

 ..اههجو ىلإ الو ..اهتذفان ىلإ هينيع عقري نأ عيطتسي نكي مل هنكلو
 ةنيثب هجو ىف رظنلا نأب نمؤي ناكو ءهللا فاخي ناك اهمايأ هنكلو
 ىف رظني ال اذاملف ..هللا نم نآلا ررحت دقو ..للا اهيلع بقاعي ةئيطخ

 نأ عيطتسي ال هنأ ىردي ..ىردي هلعل وأ ..ىردي ال ..ىرام هجو
 اوري ال ىتح هينيع مهنع ىفخيف هساسحا ةقيقحب سانلا هجاوي
 هينيع هنع ىفخأف ربكألا هاخأ هركي ناك دقل ..امهلالخ نم هساسحأ

 ناك مهلك ..هوبأو ..رشضصألا هوخاو ..هتيهارك امهيق ىري ال ىتح

 ..طسولا ىق امئاد نيتقلعم هانيع تناك ..مههوجو ىف مهيلإ رظني ال

 ..ةضيفخ الو ,ةعوفرم تسيل هتارظن ..امهب رظني الو ءامهب رظني
 ..هئاكذي رخآلا فصنلا نع ضيعت سيو ..ةرظن فصن امئاد هترظن
 لك ..رغصألا هيخآو ءربكألا هيخا نيب طسولا ىق دلو امك امامت
 .ءىيش فصن هيف ءىش لك ءطسو هيف ءىش

 هب هجاوي نأ عيطتسي ال هسفن ىف اساسحا كانه نأب رعشي ىهو
 ..ساسحالا اذه ىه ام ىردي ال ..هينيع ىف هأرقت نأ فاخيو ىرام

 .ءاسنلا لك هوجو ىق رظنلا نم همرحي ساسحأ هنكلو

 ةقطنم ىف ةيلامعلا تاميظنتلا نع ثدحتت لازت ال ىرامو
 .عيضي رخآلا فصنلاو ءاهمالك فصن طقتلي ىهو ..ناولح

 ىلع نيتيكذلا اهينيع تزكرو ,مالكلا نع ىرام تتكس ةأجفو
 : ةرمآ ةجهل ىف تلاقو .ههجو

 .ىل صب ..ىملح -
 هينيع ضفخو داع مث ..نيتئاستم نيتددرتم نينيع اهيلإ عقرو

 .ههجو ىلع فحّري رمحأ بابضو ءاعيرس
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 : هرهأت ىرام تداعو

 :ىل' صضاي كيلخ -
 ةريغص ةماستبا هيتفش ىلعو ىرخأ ةرم اهيلإ هينيع عفرو

 .هتأرج اهذم دمتسي نأ لواحي
 : ىليئارسإلا اهتوصب هتلأس مث ةهرب ههجو ىف ىرام تلطأو
 ؟تنب كدنع تنإ -
 : ءابغ ىف ىملح لاقو

 ؟ مهاف شم -

 : ةديدج ةيرظن هل حرشت اهنأك ىرام تلاقو
 .تنب عم ةقالع شكلام ..تاني شفرعت -

 ال

 : تلاقو ؛ةبعص ةمهمب اهيفتك ىلع ىقلأ هنأك ىرام تدهنتو
 .ةدياف شيفام ىقبي -
 : ةهالب ىف لاق

 ؟هيإ نم ةدياف شيفام -
 : ةيمبصع ىف تلاق

 ..ديعي كلقع ..ناحرس تنإو اذعمتجا ام ةعاس نم تنإ ..كنم -

 ..و ..كتادول شلصويبام ىمالك صن
 : ىملح اهعطاقو

 .حيحص شم ..أديأ -

 ؟ هيل فرعت ..حيحص ىلا

 : اهمامأ ىرعتي هنأب سحي ىهو ىملح لاقو
 ؟ هيل -
 : ةرضاحم ىقلت اهنأك تلاق

 فرعت ناشلع .ةعرسب ..ىد ةلكشملا نم صلختت مزالو ..عمتجملا
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 : ءارمحلا ةياحسلا ىف صوغي ههجوو ىملح لاقو
 ؟ هيإ ةلكشم -

 : ةمزاح ةطاسب ىف تلاق
 .ةيسنجلا ةلكشملا -
 .هيبجاح نيب ام دقعو ءاعيرس هقلغأو داع مث هاف ىملح رغفو

 .ةيملع ةلكشم ةشقانمب رهاظتي هنأك اليلق هسأر ىنحو
 رهظ نع هتظفح اسرد ددرت اهنأك ةقالط ىف لوقت ىرام تداعو

 : بلق
 ديلاقت عضو هدارفآ ىلع رطيسي ناشلع ىزاوجربلا عمتجملا -

 ىزاوجربلا عمتجملا ..ةيسنجلا ةلكشملا تدجو نأ اهتجيتن نم ناك
 ةلكشملا لحي لواحي ىللاو ..انبر اهيلع بقاعي ةئيطخ سنجلا ىمس
 نأ ةجيتنلا تناكو ..تايانجلا ةمكحم شخي نكميو ..رانلا شخي ىد
 حبصأ ىزاوجربلا عمتجملا ىف درفلا ريكفت نم ةثاملا ىف نيعست
 تنم لكو تس ىف شقي لجاز لك. ةيدنمتجملا ةقلكشم لك'ف
 عمتجملا ريرحت ةلكشم ..عمتجملا ةلكشم اويسنو ..لجار ىف ركفتب
 أ ىلع ىزاوجريلا عمتجملا رطيس هد لكشلاو ةيزاوجربلا ةرطيس نم
 ..و ..هةدارفأ

 نأ لواحي ؛هروز ىف روشحم هتوصو لاقو .هقير ىملح علبو
 : ةشقانملا ىف كرتشي

 ..و ..نإ عقاولا -

 ىف اهعم كرتشي نأ عيطتسي نل هنأ فرعت اهنأك ىرام هتعطاقو
 ::شردلا ةيقب نذرت تلاقو :.شاقتلا

 فنكم وهو ناسفإلا قلخ انبر نإ لوقتب ةينانوي ةروطسأ هيف -
 هد ناسنإلا نيدعبو ..تسو لجار نع ةرابع درف لك ىنعي ..هسفنب
 ركفو ..لعز انبرو ..انبر نم ىوقأ ىقب ..صلاخ ىوق ..ىوق ىقب
 صن ..نيصت همسق ..هيإ لمعي ..ناسنإلا اهيب فعضي ةقيرط ىف
 صن لك ..هتوق نع ناسنإلا لغشنا اهموي نمو ..تس صنو :لجار
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 ..ناسنإلا ةينويع قمح اتيزو ..ىتاثلا فضتلا ىلع ودي شاع هك
 عمتجملا ةفسالق هلمع ىللا سقن هدو ..هادحتي رداق دح شاقبام

 ركفي ىضاف شدح امو ..ىناتلا ىلع روديب صن لكو ..تس صئنو

 ..ةيدوبعلا نم ررحتلا ىف ركفيب شدحام ةيزاوجربلا نم ررحتلا ىف
 ..ةيسعنجلا ةلكشملا ىلع بلغتي ردق «ىراتيلوربلا عمتجملا امنإ

 ىضقو ىزاوجربلا عمتجملا ىدحتف ىوق ناسنإلا عجرو ..ناسنإلا

 .اهاغلاو ةهلآلا ىدحتو .هيلع

 ىف ةكوشو ءهردص ىلع هسأرو :ىراسم ىلإ عمتسي ىملح ناكو
 ناك هنكلو ..ةلكشمك ةيسنجلا ةلكشملاب ادبأ سحي مل هنإ ..هقلح
 نم خوراصك هدسج ىف قلطني ملأ ..ملألا نم عونك سنجلاب سحي
 ..هلامتحا ىلع ةردقلا هل تناكو ,هسفنب هسفن ىوادي ملأ هنكلو ..ران
 عحيرتسي ىذلا مويلا رظتني ناكو ..هلامتحا ىلع هنيعت هتادقتعم تناك
 لخديو تومي نأ موي ىأ ..جوزتيو ربكي نأ موي ..ملألا اذه نم هيف
 .ةنجلا

 دق لحلا نإو:ءانلا ىبيلو ..ةطشم نجلا نإ لوضت رام نكلو
 نإ ..عتقم ىرام مالو ..ةأرما الو ءلجر ال ..ةلكشسملا هذهل دجو

 ناك ..ريكفتلا اذه نم برهي نأ امئاد لواحي ناكو ..هريكفت مظعم

 :نيثمؤملا اهي هللا دغو ىتلا ةتحلانونصتي يفتكيو تهضفت ىلع هركذي
 : هلاعفناب جرشحم هتوصو ىرام ىلع دري ىملح لاقو

 .ةلكشم ىد ..العق ..العف -

 : ىرام تلاقو

 ةلكشملا نأل ..كملكاب انأو هيل ناحرس تنك تنإ هأب تفرع -
 فقياشخ كنأل ىل صبت فياخ تنك ..كنيبو ىنيب ةفقاو تناك ةيسنجلا

 رتكأ كمسجو ىمسجي سحتي تنك .. ةيسنجلا كتلكشم نم
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 : رثعتب هتاسلو ىملح لاقو

 .ناولح ةقطنم لامع ىف ركفاب تنك انأ ..ادبأ -
 : روقلا ىلع ىرام تلاقو
 ىز كسقن نم برهتب ..ىزاوجرب كريكفت ةسل كثنإ -

 كتلكشم لحن ىازا ..مهملا ..ةنابجلا ةيزاوجريلا ..نييزاوجربلا

 .ةيسعلا
 ذوب قوف ناتيقلم هانيعو ءروفت هتامدب سحي وهو ىملح لاقو

 : هكاذح

 عوضوم ىف اتيلخ ..ىرام اي تقولد هد عوضوملا شالب -
 .ةقطنملا ميظنت

 اهفنأ نم هفصن جرخي اهتوصو ةرمآلا اهتجهل ىف ىرام تلاقو
 : اهيتقش نيب نم هفصنو

 .ىل صب ..ىملح -
 مث ..هينيع للغزت ايلعلا اهتفش ةشاعتراو ..هسأر اهيلإ عقرو

 ىلع طقست هنوفجو ..هاتنجوو ..ناشعترت هاتفش ..هيتفش ىلإ لقتنت
 نوينلا راونأك ىدبت هتارظنو ءةييصع تاكرح ىف ناعفترتو هينيع
 .ءىفطتتو ءىضت

 مستيت نأ نودو ةرمآلا اهتجهل سفن ىق ىرام تلاقو
 .ىتسوب -
 : ةرشع ةسداسلا ابص ..شعتري هابصو ةشهد ىف ىملح لاقو
 ؟ هيإ -
 : ىرام تلاقو

 .ىملح اي ىنسوب -
 ءىضت نوينلا راونأك هانيعو اهبتاجي اسلاج ىقب ..كرحتي ملو

 .ةهالبلا نامسرت ناتشعترملا هاتفشو ..ءىفطنتو
 تطقسو ..اهيلإ هتبذجو هلوح اهعارذ تقلو ..هنم تبرتقاو

 هيتفش نكلو ؟لعفي اذام ىردي ال ىهو ..هيتفش قوف اهيتفشب
 هنكلو ..ةلسج قشي ملألاو ..ثهلت هسافنأو ..اهيتفش نيب ناكرحتت
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 ىرام نإ ..هلامتحا ىلإ ةجاح ىف سيلو ..هلمتحي نأ عيطتسي ال
 لحي ىهو ..ةيدرف ةلكشم ..ةلكشم اهنإ ..املآ سيل ..هملأ ىوادت
 .ثهلت ..ةروهبم هساقنآو ..ةعرسب ..ةيدرفلا هتلكشم

 .هتلكشم تلحو
 .هتايح ىف ةأرما لوأ ىرام تناكو

 .دسج لوأ
 .ةرشع ةسداسلا ىف ىهو

 .نيرشعلاو ةيناثلا ىف ىهو
 ..ىفتكي ال ..دسجلا اذه ىف ركيملا هبابش لكب ىملح ىقلأو

 لوغشم هلك هلقعو ..رثكالاب بلاط ءرثكأ ذخأ املك ..بعتي الو
 ةسردملا ىلإ بهذيو ..ىرام دسج ىف ركفي ىهو ماني هنإ ..سنجلاب
 ىقليو ناولح ىف لامعلا ىلإ بهذيو ..ىرأام دسج ىف ركفي ىهو
 ىلإ دوعيل الإ ءىشل ال .ةمظنملا تاميلعت مهغلبيو ؛هتارضاحم مهيلع
 .اهدسج ذخأيو ..ريرقتلا اهل مدقي ..ىرام دسج

 .هبذتي أدب مث

 .ىرام دسج ىف شيعي هنإ
 اذه ىف ةروصحم ..هلامآ لكو ..هطاشن لكو ..هريكفت لك

 .اهقطنمب هتعدخ ..ىرام هيلع تكحض دقل ..دسحلا

 .هتلكشم لحت مل اهنإ
 .اهيف هتقلأ اهنكلو
 .سنجلا نم هررحت مل

 .سنجلا هيف تراثأ اهنكلو
 ..هتلكشم نم ىهلتي نأ ىلع ارداق اهب ىقتلي نأ لبق ناك دقو

 هطاشنب ..هلوح ام مهف هتلواحمب ..هئاقدصأب اهنع ىهلتي ناك
 نأ دعب :نآلا نكلو ..هتلئاع عم هلكاشمب ..هسفن ةبطاخمب ..ىسايسلا

 ..هريغ اقيرط فرعي دعي مل ..سنجلا قيرط ..دسجلا قيرط فرع
 ,ةيعويشلا ءىدابملاب هناميإ ىتح ..هنع ىهلتي نأ عيطتسي دعي ملو
 ةمظنملا ةميق لك تحبصأو ..ىرام دسج ىلإ اقيرط حيبصأ
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 .ىرام دسجب هيف ىقتلي ىذلا ناكملا اهنأ ىه ةيعويشلا

 ساسحإلا هقامعأ ىف لازي ال ناك ..قافرلا ةيقي نبع ةقالعلا
 نأ ةمظنملا تاعامتجا ىف دمعتي ناكف ..ةئيطخ سنجلاو ..ةئيطخلاب

 امامتها ىديبي الآو ءاهيلإ هينيع عفري الأ دمعتيو ..اهنع اذديعي سلجي

 ىف نوعمجيو ..نوتكنيو ..نورخسيو ..نوكحضي مهلك قافقرلاو
 نم ةيقب هيف لازت ال هنأب هنومهدتيو ..ىرام نيبو هنيب مهتاكن
 نم ةنوكم ةمظنملا ايالخ نم ةيلخ لك نأ ظحال مث ..ةيزاوجربلا
 تناك اميرو ..ىرامو وه همضت ىتلا ةيلخلاك ..ةاتفو باش ..نينثا

 ..مزأتي هنكلو ..هلوح ىرجي ىذلا اذه لك ىراجي نأ لواحي أدبو

 ..هبرشي ام قوذتي نأ نود برشي ..كاينوكلا برشي ادب مث ..هتمزأ
 هلوح نم قافرلاو ..ضرألا ىلع اهيبكسي مث ..هتدعم بلقنتو

 هنإ ..دتشت هتمزأ نأب سحي وهو .خارصلاك مهتاكحض ..نوكحضي

 ..هألمي نأ ىرام دسج عيطتسي ال .هسفن لخاد ريبك غارفي سحي

 همهي ال دمحم نكلو ..قيفوتو دمحم هيقيدص ىلإ أجلي نأ لواحو
 .همهفي نأ عيطتسي ال قيفوتو ..ءىش

 ةوسقلا ..ةوسقلا دح ىلإ هسفن ىف طخسلا لعشيو ..هلوح ام لك
 دوقنب اهبلاطي ناك دقل ..همأ ىلع ىتح ىسقي أدب ..هلوح ام لك ىلع
 ديري ناك ..ةلئاعلا ةينازيم قيطت امم رثكآو دوعت امم رثكأ ..ةريثك

 ضفرتو ..امئاد ىرام هنم اهبلطت ىتلا*ةريغصلا ايادهلا هذه ..ىرام
 نأ لواحي الو تيبلا ةينازيم ىف ركفي ال ضفرت امدنعو .همأ
 ناك ولو ..:دهطضت همأ ..داهطضالاب سحب هنكلو ..اههيف اهشقاني

 الف ىه امأ ..هتطعأل رغصألا هوخأ ناك ىلو ..هتطعأل ربكألا هوخأ
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 رجاشتيو ..تيبلا ىف خوصيو ..روثيو ..طسوألا نألا هنأل هيطعت

 ةبيقح نم ادوقن قرس مث ..مث ..رفصألا برضيو ..ربكألا هيخأ عم
 امايأ همأ بقري لظو ..ةمظنملا ىف اهتليل هفرص ..ادحاو اهينج ..همأ
 ..عئاضلا هينجلا نع ناكم لك ىق شتفتو ..اهتاباسح ديعت ىهو
 هنوفج تحت عمجتت عومدلاب سحيو ..اهبقري ىهو هتمزأ ىناعيو
 ديزمب الإ هعومد تيكي نأ عيطتسي الو ..ةريغصلا ىصحلا تابحك
 .ةوسقلا نم .:طخسلا نم

 ىذلا رعشلا اذه قيطي دعي مل هنإ ..اهسفن ىرام ىلع هدرمت ادبو
 ؟هعزنت ال اذامل ..دوسألا بترآلا بغزك اهيعارذ ىسكي

 : رخاس راقتحا ىف ىرام هيلع درتو
 .ىزاوجروب كريكفت تنإ -
 : احراص دربو

 فظنأ اوقبي ..رعشلا اوليشيب نييزاوجروبلا تاتبلا اوتاك ىل -
 ..ةفاظن ةلأسم ةلأسملا ..نامك رعشلا اوليشيب دلبلا تاتب امنإ ..اننم
 !ةمهاف ..ةفاظن

 : ايلعلا اهتفش عم شعترت ةرخاسلا اهتماستباو هيلع درتو
 .فيظن ىقبت ناشلع ..هيل نامك تنإ كعارد رعش شلشتبامو -
 : خرصي دوعيو ءجذاسلا هابص روثيو
 ىف ىتح ..قرف هيف ىقيي مزال ..تنبلاو دلولا نيب قرق هيف -

 ةدنع كيدلا ..شاهدنعم ةؤيللاو ..نعيش ةهددع دسألا ..تاناونحلا

 .نئاهدتعام ةخوفلاو ..فوع
 : هقامعأ ىلإ لصت نأ لواحت اهنأك ىرام هيلإ رظنتو
 ..يعويش ىقيتاح الو ..ىعويش نوكت نكمسم شم تنإ -

 ربتعيب كوبأ عاتب عمتجملا ..كخم ىلع سياك كوبأ عاتب عمتجملا
 ..لجارلا اهيب عتمتي ناشلع صوصخم ةلومعم ةجاح ..ةعتم تسلا
 نع ةلوكسم شم ..كوبأ ىزو ..كيز انأ ..ةيراج شم انأ امنإ ..ةيراج
 ام الو رعشلا بحتب تنك اذإ ةلوكسم شم ..كترضح جازم
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 ..لجار ىأ رود ىز عمتجملا ىف ىحافك رود ّىل انأ ..شوبحتب
 .رتكأو

 .ىرام ىلع ىسقي نأ لواحو
 موقي ام نأ فشتكا هنكلو ..ىرخألا ايالخلا تانب ىلع قىطسي أدب

 تانبل ملستسي هنإ ..مالستسا ةيلمع اهنإ ..وطس ةيلمع سيل هب

 نيب سيلو ..اهيلع اطس هنأب سحت ةدحاو نهنيب سيل ..ةمظنملا
 ..ظاتغت ال ىرامو ..وطسلا تايلمعب موقي الطب هريتعي نم قافرلا
 .هيف لأست الو

 أدب ىتح ..دعبأ درمت ىلإ هقوسي هلالحناو ..هلالحنا ىق عفدتاو
 طاقتسنا ىلإ ةقدتهت: ةفظتملاو : ةدمظكملا تاميلمت ىلع دوعتتب
 ىعستو ..عنئتقم ..قفاوم وهو ..ةموكح لكو ةموكح ىأ ..ةموكحلا

 ىلإ لامعلا عفدل ةطخ ذيفنتو ..عفصم لك ىف لامعلا ةراثإ ىلإ
 ىنضقت تاميلطتلا نكلو:..عدتفم .ققاوم نهو- :ناولح عئاضم ريمذت
 نيذلا ؛نيملسملا ناوخإلا عم ةيعويشلا ةمظنملا ءاضعأ نواعتي نأب
 الو اقفاوم سيل ىهو ..ضرألا تحت لمعت ةيرس ةيعمج ىلإ اوبلقنا

 نييعويشلا ىلع رطخأ مهو ..اماظن قدأو ءاددع رثكأ مهنإ ..مهفرعيب

 ىأو ..ناوخإلا ىلع ادبت نأ بجي برحلا نإ ..بازحألا ىقاب نم
 .نييعويشلا ىلع ءاضقلا اهانعم مهل ةيوقت

 ةلحرم وه ةيعجرلا عم نواعتلا نأب هوعنقي نأ قافرلا لواحيو
 نيب برحلا أدبتو :نواعتلا هدنع ىهتنيو ءفده ىلإ لوصولل
 ىلع نيلاتسو نينيل لاوقأب قاقرلا ده شتسيو ..نيقيرفلا
 بحي حبصأ هنأل ديري ال ..عنتقي نأ ديري ال هنكلو ..نولوقي ام
 نع جرفت هتضراعم نإ ..اضراعم امئاد ودبي نأ بحي .ةشقانملا
 جاتحي ربكأ ةيصخش هيطعتو .هقافر ىلعو هسفن ىلع ىفخلا هطخس
 .هسقن غارف الميل اهيلإ

 نينيل لاوقأ ةشقانم ىلإ لصو نآ دح ىلإ هدرمت ىف لصوو
 نأ ..هشقاني نأ ديري لب ءهأرق امب ىفتكي دعي مل ..نيلاتسو
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 هللا نكلو ..شلا مالك هنأل ءنآرقلا ضراعي نكي مل ىهو ..هضراعي

 دامي ملو ..هللا لحم الحي مل نيلاتسو نينيلو ..دوحو هل دعي مل

 ؟امهضراعي ال اذاملو ءامهشقاتي ال اذاملف ..رغاشلا هناكم

 .هنوهركيو .هيف نوباتري قافرلا أدبو

 نأ عيطتسي ةيسفن ةمزأب رمي هنأ دقتعيو ءىملح بحي لامك ناك
 ةيقب نم ىقرأ فنص هتأب رعشبي ..لامك بحي ىملح ناكو ..اهزاتجي

 ىعيبطلا هيلاعت بحيو ..ءىداهلا هقطنتمو ..هءوده بحيو ..قافرلا

 .هي طيحت ىتلا ةءاذبلا نع

 هعم سلجيو ..هب ىنتعم اهيف ريش لك ..ةقسنم ةرييك ةقيدح هطوحت
 ىلع لطت ةضيرع ةذفان اهل ةعساو ةرجح ىف ةليوط تاعاس

 ..اليوط فقزعي ..ةقيقر ةكداه اناحلاأ ..ىنايبلا لامك فزعيو ..ةقيدحلا

 ةقرو ءوده سقن ىف ثيدح ..ىملح عم اليوط اثيدح أدبي مث

 .اهفزعي ناك ىتلا ىقيسوملا
 رهبو ..تييلاب طيحي ىذلا ءودهلاب رهب ..كلذ لكب ىملح رهبو

 ..ىنايبلا حيتافم قوق زفقت ىهو لامك عياصأب رهبو ..ةقيدحلاب
 هليازت تناك ةرهبلا هذه نكلو ..ليوطلا ءىداهلا ثيدحلاب رهبو
 ٠ ..درمتلا ةلاح هباتنتف ..ةعلقلا ىف ةمظنملا رقم ىلإ دوعي نأ درجمي

 .ززقتلا ريثك هدرمت ىف حبصأ دقو

 .موي ناك نأ ىلإ
 ..ىداعملا ىف لامك تيب ىلع رمو «ناولح ةقطنم نم ادئاع ناكو

 نيتوطخ ىطخي داك امو ..دعوم قباس الب هروزي نأ دوعت دق ناكو
 ..ءارقش ..ةاتف ةرجش فلخ نم هيلع تجرخ ىتح تييلا ةقيدح ىف

 ..ءىداهلا رسحبلا ةقرز ىف اهانيع ..قماغلا بهذلا نول ىق اهرعش

 ىردي ال ..فيظن اهيف ءىش لكو ..حابصلا ةدروك نامستبت اهاتفش

 ءىش ىلإ نحي ناك هنأل امير ؟اهآر نأ درجمب ةفاظنلاب سحأ اذامل

 عباتي ىهو اهب سحي ىتلا ةرهيلا سفن ..اروهيم اهيلإ رظنو ..فيظن
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 اهيلإ رظني نأ عطتسي ملو ..ىنايبلا ىلع صقرت ىهو لامك عباصأ
 تناك ىتلا ءارمحلا ةباحسلا هذه هتدواعو ,هينيع ضفخ ..اليوط
 .ىرامب ىقتلي نأ لبق ههجو ىلع فحزت

 : سمشهو

 : دوجوم لامك -
 اهتماستباو ؛ةفيظن اهترظن ..مستبتو هيلإ رظنت ىهو تلاقو

 .لضفتا ..هويأ ب

 : متمتو هسأر نهو
 هه

 داعو ..هناعبتت اهينيعب ءىجوفو ءاهل رادتسا مث ..نيتوطخ اطخو

 ١ سمهي

 .هتبيرق ىقنإ -
 : عوده ىف تلاقو ءاهتماستبا تعست دأو

 .هتخا -

 : هسفن ثداحي هنأك الئاق مستباو

 .تخأ هل نأ فرعأ شتنكام اتأ -

 : ةضيفح ةكحض كحسضت ىشهو تلاقو

 .هبحاص كنإ فرعأ شتتك ام انأو -
 .ةطنفو
 هيف ءىش لك نأب سحأو ..ةهرب اميضسعب ىلإ نارظني افقوو

 هلقع ..سنجلا نمو ..هدرمت نمو ..هطغس نم حيرتسي ..حيرتسي

 .حيرتسي هدسجو ..حيرتست هحورو ..حيرتشي
 ةعساولا ةرجحلا ىق لامك عم سلجو .تيبلا لخدو اهكرت مث

 لطيل ..ةقيدحلا ىلع لطت ىتلا ةذفانلل اهجاوم ادعقم راتخي نأ دمعتو
 ماوقلا ..درولا راجشأ نيب لقنتت ىهو اهماوق بقريو ..هينيعب اهيلع
 ةيعويسش نوكت نأ نكمي ال تنبلا هذه ..ةقيقرلا اهتيشمو ..قستملا
 هذه نهيسف سيل تايعوسيشلا تانبلا ..لامك ةقيقش تناك ىل ىتح
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 هذه ..ىزاوجريلا عمتجملا رهاظم نم ةقرلا نربتعي نهنإ ..ةقرلا
 .ةيزاوجرب نوكت نأ دبال ؛تنبلا

 ربع مغنلا قوق ناتمئاه ىملح اذيعو ..ىنايبلا ىلع فزعي لامكو
 .ةقيدحلا ىلع لطت ىتلا ةذفانلا

 قوف نم هينيع عزني نأ ىملح رطضاو ءملكتي لامك أدب مث
 حراس هلقع ..لامك مالك لك عيتتي نأ عيطتسي ال هنكلو ..ةذفانلا

 ..ةرم لوأل ..لامك مالك نم قيضلاب سحي ىملح ديو ..تنبلا ءارو

 هل حمسي ال هنكلو «لوقي امي عفتقي نأ هديري لامك نأب سحي أدب
 لك ..رماوأ ىقلي هنكلو ,شقاني ال ..اذكه امئاد لامك ..عتتقي الآب
 سكرام ميلاعت لمشت ةليوط رماوأ ..ةقرو ءودهب اهيقلي هنأ كلانه ام
 .اهلك نينيلو

 .ىفتخت نأ لبق ةاتفلاب قحليل اعيرس ىملح فرصناو
 ! ةقيدحلا ىف اهدجي مل ..تفتخا اهنكلو
 ..حيرتسم ءىداه هيف ءىش لكو ..كحضي هبلقو هتيب ىلإ داعو

 ..همأ ةشهدل تيبلا ىف ىقب ..اهتليل عامتجالا رقم ىلإ بهذي ملو
 .هيتفش نيب ةدقار ةحيرتسم ةماستباو ..اركبم مانو

 هب سحي مل ءبيجع ءودهب سحي ىهو ىلاتلا مويلا ىف احصو
 ريغ ءىشب ءىلتمي أدب هردص نأب سحي ..طشن ءوده ..ليق نم
 :ىرشلا نيغو .دقعلا نيعو . طقنسلا

 ديري ال هنأ ملعي وهو لامك تيب ىلإ بهذ ءدعوملا سفن ىفو
 .نيتفيظنلا نيتيعلاو ..ءارقشلا ةاتفلا نع ثحبي هنكلو ..لامك

 .رجشلا نيب ةقيدحلا ىف اهآرو
 ؟ هراظتنا ىف تناك له

 .ىردي ال
 .اهيلإ هدشي هبلقو
 قوف حابصلا ةدروك ةيدن ةماستباو ءاهينيعب هاقلتت تفقوو
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 قرتفي مل هنأك ءاهييحي نأ نود ةطاسب ىف لاقو اهنم برتقاو
 : اهييحيو دوعي ىتح اهنع

 ؟ هيإ كمسأ ىتنإ -

 : ناكحضت اهانيعو تلاقو

 ؟ تنإو ..لاون -

 .اهنم نابرشت
 عوضوم أدب نيأ نم ىردي الو ..اثداحت مك ىردي ال ..اثداحتو

 ..اداج اثيدح اهقداحي ناك هنأ ركذي هنكلو ؟ىهتنا نيأ الو ءامهثيدح
 ..لامك اهيخأ نم ةفاقث لقأ سيل هنأ اهمامأ ىدبي نأ لواحي ناك
 هب سحي ناك ىذلا طخسلا معطب هثيدح ىف سحي مل كلذ مغرو
 .اداج اثيدح ثدحت املك

 : هثدابم اهل نلعي هنأك لاقو هلوح هينيع ىملح رادأو

 .ةنينجلا روس اودهت مكنإ ىيأر نم انأ -
 : هب ةروهبم اهنأك هيلإ رظنت ىهو لاون تلاقو
 ؟ هيل -
 ةقث ىف لاق

 .رجشلاو ..درولاب عتمتت ..ةنينجلاب عتمتت اهلك سانلا ناشلع -
 : ةجاذس ىف تلاقو

 ٠ ؟ ةيمارحلاو -

 : هيتفش نيب فقت ةقثاو ةماستباو لاقو

 عمتجملا . .ىزاوجربلا عمتجملا تامالع نم لود ةيمارحلا -

 ..نيريغص ةيمارحو رابك ةيمارح...ةيفارح هلك ىزاوجربلا
 ةيمارحلا ىلع اوضبقي ناشلع نيناوق اولمعيب رابكلا ةيمارحلاو
 موي ..هل عمتجملا مطحن ام مويو ..مهنم اوصلختيو :نيريغصلا

 شدحام ..ةيمارح هيف ىقبياح شم :لدعلاو ةاواسملا ققحن ام

 .قرسي هنإ جاتحياح
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 : لوهذ يف هيلإ رظنت ىهو لاون تلاقو
 .اوصلخي ةيمارحلا امل ىنتسن الو تقولو روسلا دوو كح

 ةقث ىف لاقو
 ..بعشلا ىف ..سأانلا ىف ةقث اندنع نوكي مذال . .تقولد هدهن -

 اهنإ اهقح نم نإ ةساح ىهو ةجاح ىلع ىدتعت نكمم شم سانلا
 .اهيب عتمتت

 زهتو ارم ىق زفقت اهبلق تاقفخو ءةروهيم هيلإ رظنت لاونو
 ىف لاون نإ ..ادج ريبك ..ريبك هنأب سحي ىملحو ..اهشومر
 سحي هنكلو ..فصنتو ةنسيب هنم رغصأ ..اهرمع نم ةرشع ةسداسلا

 نم ءىش هطلاخي ال ريبك هنأب هساسحإو ..ريثكب اهنم ربكأ هنأب
 .ىوق هنأب هرهشي هنكلو ..درمتلا نم الو ..دقحلا نم الو ..طخسلا

 .لماك هئأب

 ..تثيبلا ةقيدح راجشأ ثحت رباعلا ءاقللا اذه ..لاونب هؤاقل ددعتو

 ادبو ..هسفن ىلع هتوق ..هتيصخش ةوق ..دادزي ةوقلاب هساسحإو

 اهب سحي ..اصئاد هيناجب اهب سحي ..هتافرصت لك ىف لاونب سحي
 وهو اهب سحيو ..هيقرت اهتأك هماعط لوانت ىف ىنأتيف ءلكأي ىهو
 نأ ىشخي هنأك ,ةحراجلا تاملكلا بنجتيو ؛هثيدح ىقتنيف .ملكتي
 فرصت فرصتيف .ةمظنملا تارهس ىف وهو اهي سحيو ..هعمست
 .اهبضغي نأ ىشخي هنأك «تانبلا نع ففعتيو ءىوق لجر

 اهي سحي مل هنأ الإ ءامئاد هلايخ ىف تناك لاون نأ مغرو

 ..اهل كرحتي هلقعو ..اهل كرحتي هبلق نإ ..اديأ ايسنج اساسحا
 هيف ريثت ال اهنكلو ..اهب سحت هنم ةعطق لك ..اهل كرحتي هلايخو
 ائيش كانه نإ ..ىرام اهيف اهريثت تناك ىتلا ةوهشلا هذه ..ةوهش
 ىتلا ةقالعلا هذه ريغ ..سنجلا درجم ريم دالوألاو تانبلا طبري
 .ىرام عم اهسرامي

 .ءىشلا اذه فشتكاو

 .بحلا هنإ
 .بحلا هنأ ديال
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 عم اهيف ىقتلي ىتلا ةرباعلا تاظحللا هذهب ىفتكي هبح دعي ملو
 ءاقل ىلع اهعم قفتي نأ عيطتسي ناكو ..ةقيدحلا راجشأ تحت لاون
 هنإ ..ءاقل اهنم بلط اذإ هءاجر بيخت نل اهنإ ..تيبلا نع اديعب ءليوط
 ضرعت اهنأك ..ادبأ هكرتت نأ ديرت ال اهنأك هب نيتقلعم اهينيعب سحي
 سلتخي نأ ديري ال هنإ ..ال ..نكلو ..ايندلا رخآ ىلإ اعم ابهذي نأ هيلع
 ..ةتيطخلاك مالظلا ىف هيفخي نأو .ارس هبح ىقبي نأ ديري ال ..ائيش
 هب ملعي نأ بجيو .هب رهاجي نأ بجيو ..ةقيقحلاك ..ةليضف هبح نإ
 نآلو ..هتبييبح لاون نأل لب .هقيدص لامك نآل ال ..لاون ىخأ لامك
 .لامك نع اهيفخي ةميرج سيل هبح

 .لامك ىلإ بهذو
 سلاج ىملحو ..نابوشل اذحل ىنايبلا ىلع فزعي سلاج لامكو

 هباصعأو ءقدي هبلقو ءءارمح ةباحس ىف قراغ ههجوو .هراؤجب
 رسم نع لءاستي ىهو ..جيجضلاك هينذأ ىلع نمت ماقنألاو ,ةدودشم

 .هيناعي ىذلا كابترالا اذه
 ءاج دقو ..ةقيقحلاك عصان طيسب هبحو ..بحي هنأ كلانه ام لك

 ؟ كبتري اذاملف ..ةقيقحلا نلعيل
 : جرشحم توص ىف لاقو هتوص لابح عمجو
 .لامك اي ةصوصخ ةلأسم ىف كملكأ زياع انأ -
 : هيلإ تفتلي نأ نود ءفزعلا ىف رمتسم ىهو لامك لاقو
 .ملكتإ -
 : لاقو .هقير ىملح علبو

 .دج عوضوملا دخات كوجرأ سب -
 : ىنايبلا ىلع صقرت هعباصأو لامك لاقو
 .وشاس 2
 : جرشحملا هتوصب لوقي ىملح داعو
 .لاون بحاب انأ -

 ىف هلأسي ءىملح ىلإ تفّتلاو ءىنايبلا ىلع لامك عباصأ تمانو
 : ةشفهد
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 .نيم لاون -
 : لامك ىنيع ىف رظني ىهو ىملح لاقو
 .كتخأ -

 هدعقمب رادتسا مث ..ءطب ىف ىنايبلا قلغأو ..لامك تكس و

 نيتعساولا هينيعو صوصمملا ههجوب ىملح هجاوو كرحكملا

 ةماستبا مستبي ىهو لاقو ..هنيبج ىلع طقاسلا معانلا هرعشو

 : ةريغص

 ؟ هيإ لمعأ ىنزياعو -
 : لامك ةماستبا هتعجش دقو ىملح لاقو
 اهنإ لاون ىلع ضرعأ ىوان ىنأل ..قفاوت كزياع ..ةجاح الو -

 : اءوده رثكأ ىدبي ىهو لاق مث ءاليلق لامك هجو عقتماو

 .دح عم جرخت اهنإ اهل شحمستام لاون ديلاقت سب -

 : سامح ىف ىملح لاقو
 .شمهتام ..ةيزاوجرب ديلاقت ىد -
 : رثكأ قيضت هتماستباو ىملح لاقو
 .ىزاوجرب عمتجم ىف تبرتا لاون -
 ::اسانعب نتكأ وهو ملح لاثف
 تيقب امنإ ..ىزاوجرب عمتجم ىف تيبرت تنإ ام ..هلامو -

 : اليلق دتحي هتوصو لامك لاقو
 لمحأ شردقأ ام امنإ ..ىسفن ةيلوئسم لمحأ ردقأ انأ -

 :لاؤت ةيلوقسم
 : لامك فقوم ىلإ هبنتي ادب دقو ىملح لاقو
 .اهسقن ةيلوئسم لمحت اهبيس -
 : ةدح رثكأ وهو لامك لاقو
 .اهتيلوئسم نيلماح ىللا امه ىمأو ايوبأ -
 : هظفح ىذلا راعشلا ددري ىملح لاقو
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 .هد عوضوملا لفقا ..صالخ ..ىهتنا انمالك ربتعا -
 .هيلع فزعي ادبو ,ىناييلا حتقو ..ةرهظ هل رادأو

 ىف ةعمجتم هيايش ةدح لكو ءاليوط هيلإ رظني ىملح فقوو

 .اهزوجتآ دعتسم انأ -

 نم ناموفرم هابجاحو هيلإ رظنو ءقزعلا نع لامك فقوتو
 : هيتفش نيب ةرخاس ةماستياو لاق مث ,ةشهدلا

 : هتوص ىلعأب

 تنإ ..تنإ ىهف ىزاوجري اثم دحاو هيف ناك اذإ نإ فرعت مزال -
 تنإ ..ىعويش ىقبي كيز ىنغ دحاو ىللخي ىللا هيإ ..ىعويش شم
 تاياور تيرق ام ىز ةيعويشلا تيرق تنإ ..تنإ ..تانولاص ىعويش
 ..نايلدراب لطبلاب ترثأتا ام ىز اهيب ترثأتاو ..ةثالثلا ناسرفلا

 .لامك هيلع دري ملو

 نقتحم ههجوو ..هيمدقب ضرألا برضي ىهو ىملح جرخو
 .هردذص ىف قنتحت هساقنأو ..هتروثي ناتلعتشم هاتيعو .ةئامدي

 لاقو ءاهيلإ عفدناف .ةقيدحلا ىف ةفقاو لاونب هقيرط ىف ىقتلاو
 : هتروثب جدهتي هتوصو

 ىكوخأ ..ىبنج ىفقت مزال ..ضعب بنج فقن مزال انحإ ..لاون -

 مهيلع رصتتناح ..دح شانمهي ام امنإ ..اندض ىكوبأو ..اندض

 : ةقوعصملاك هيلإ رظنت ىهو لاون تلاقو
 ! هيإ كدصق ..ىملح اي ةمهاف شم -
 .اهيخأل هبح نلعيس هنإ اهل لاق دق نكي ملو
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 .ائيش لقي ملو
 بكرو ..هيمدقب ضرألا برضي ىهو هقيرط لمكأو امهكرت

 هتروثو ةيسابعلا ىف هتيب ىلإ ادئاع ىداعملا ةطحم نم راطقلا
 سفن ..عايضلاب هتروث طسو سحيو ..هردص ىف جضت لازت ال

 سفن ..رغصألاو ربكألا هيوخأ نيب هب سحي ناك ىذلا عايضلا
 .ةقيقحلا نع ثحبي وهو هب سحي ناك ىذلا عايضلا

 .ىرخأ ةرم ةقيقحلا دقف دقل

 ةقيقحلا نيآ ..اهلك ةمظنملا لمشتل دتمت لامك ىلع هتروث تأدبو

 ةفيقحلا ..شاقنلا امئاد لمتحت ةقيقحلا نإ ؟ةمظنملا هذه طسو
 نومتحي اوناك ..شاقنلا قح هل اوحيبي مل مهنكلو .شاقنلا فاخت ال

 مهتاسلج نكت ملو ..وه امك هددري نأو ..أرقي ام ظفحي نأ هيلع
 وأ ءسكرام لراك ةشقانم ىلع قرجي مل مهنم ادحأ نإ ..شاقنل

 امامت ..مهشاقن نكمي ال ةهلآ ءالؤه نأك ..نيلاتس ىأ «نينيل

 ..شاقتلاب هل نوحمسي اونوكي مل اضيأ مهنإ ..نيملسملا ناوخإلاك
 بطخ. ديدرتو ..ثيداحألا ديدرتو ..نآرقلا ديدرت ..ديدردتلاب طقف

 نوقاخي اوناك ..ناوخإلاو نويعويشلا ..مهلك ..ماعلا دشرملا
 .شاقنلا

 ؟شاقنلا نم ةقيقحلا ىلع فاخن فيك
 .ةقيقحلا ىه هذه تسيل ..ال
 ديعيو ..هسفن شقاني ىهو نيموي هيف ىقبو ..هتيب ىلإ لصوو

 وهو ديدج نم شقانيو دوعيل ؛هتروث ءىدهي نأ لواحيو ..اهتشقانم
 تدقق ءهيلع ضرفت ىتلا تاراعشلا هذه نإ ..ال ..نكلو ..اموده رثكأ
 هسفئي ىقلأ دقل ..اهمهفد نأ نود ءاهيف قراغ هنأب سحي هنإ ..اهانعم
 لخاد اهنويحي ىتلا ةايحلا هذه مث ..رحتني هنأك ,ركفي نأ نود اهيف
 نوكت نأ نكمي له ..سانلا لك ةايح نوكت نأ نكمي له ,ةمظنملا
 .مارمحلا ةروثلا رصتنت نأ دعب ايندلل ةروص ىه ةمظنملا هذه

 ' 2 .ىهتني ال هسقن نيبو هنيب شاقنلاو
 .هيذعت ةريحلاو
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 ىلإ هاعدو ءءاسملا ىق دومحم هيلع رم نيمويلا ةياهت ىفو

 اهم انعرخب .ةيابك قدقرا نأ ىلإ هعبس ىقو ..ةنظتملا'ءامتجا
 .هتداعك اقبل اكحاض ناك ..ءىش دومحم ىلع وديي نكي ملو

 3 مامتها ىف ىملح هلأسو

 ؟ لامك نيبو ىنيب لصح ىللا تقرع -
 : ةطاسب ىق دومحم لاقو

 نيش الد
 : ىملح لاقو
 .انقناختاو انشقانتا ..هيلع تيدتحا انأ -
 : ةريغص ةكحض كحضي وهو دومحم لاقو

 .انقئاختاو ..انشقانتا اماي ..كمهي الو -
 ..لامك عم هتشقانم هسفن نيبو هنيب ديعتسي ىهو ىملح مستباو

 ةرم لامكب عانتقالا لواحي نأ ررق دقو دومحم بئناجب راسو
 نعو لامك نع هدلخي راد ام لك ىف ائطخم ناك امير ..ىرضأ

 نم هتخأ ىمحي نأ لواحي وهو اقحم لامك ناك اميرو ..ةمظنملا
 .اهبحو هبح

 ةرجحلا ىف نوعمتجم مهلك قافرلاو ..ةعلقلا تيب ىلإ لصوو
 ريبكلا ىطويسألا دعقملا ىلع اسلاج ,لامك مهطسو ىقو .ةعساولا
 ..هيفتك لوح اهيعارذ فقلت ىرام هبناجيو .هيلع سلجي نأ دوعت ىذلا
 ..ةمومزم مهافشو ةدماج تارظن مهنويع ىفو هيلإ نورظني عيمجلاو
 ءدماج صوصمملا ههجو ..هتداعك مستبي ال هنإ ..لامك هجو ىف رظنو
 لاوط كح ضي ناك ىذلا دومحم ىلإ رظني داعو ..ناتدراي هانيعو
 .رخآلا وه ههجو دمجو :هتكحض تفتخا دقل ..قيرطلا

 - .مالس .٠ :

 ..دحآ هل للهد ملو .«هلايقتسال دحأ مقي ملو ءدحأ هيلع دري ملو -

 ,.هسافنأ دشي ىهو :ىلاخلا ديحولا دعقملا ىلع سلجو .ءهلوح تفلو

 .هردص ىف زئي دراب ءاوهب رعشيو
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 .هسافنأ متكي ليقث تمصو
 توص ىف لاقو ؛هيفتك نع تمصلا ضفني هنأك ىملح حنحنتو

 : ةماستبا هيتفش نم بصتغي نأ لواحي وهو جرشحم
 ؟ هيإ لصح ..ريخ -
 .دحأ هيلع دري ملو

 نويعلاو ةدماجحلا هوجولا نيب تفلتي وهو ..ةرصاحي تمصلا

 .بعرلا نم زفقي هبلقو .ةدرابلا
 امكح ردصي هتأك ساق توص ىف لاق ..دومحسم ملكت مث

 :مادعإلاب

 ةدم لوط كانه لغتشت ..اطنط رفاست كنإ تررق ةمظنملا -

 .ةزاجألا

 ىفخي نأ لواح توص ىف لاقو هتآجافم علبو ..ىملح ءىجوفو
 : هلاعفنا

 ..اهيف قحلم ىليصي ةنس لوأ ىدو ..قحلم ىدنع انأ سب -

 .حجنأ مزالو
 .ةرخاس تاماستبا هافشلا تلعو

 هينج ةعبرأ ..كفيراصم كل عفدتاح ةمظنملاو ..تاميلعتلا كيدياح

 «نافرطت ال لامك ائيعو . :لامك يتلا نق ولكتما وهو تكسو
 .ناتقيم ..ناتدراب ..ءىش امهيف ىدبي الو

 مث :ملكتي نأ لبق هسفن عجاري هنأك ىملح توكس ةهري تلاطو

 ىف هب ىقلي هنآك هتوص قلطناو .هةتسلج ىف لدتعاو هرهظ دش
 : ةكرعم

 دعب الإ شرد صام رارقلا ..هد رارقلا ىف ضراعمم انأ -

 .ةيصخش بابسألو ..لامك عم تقتاختا ام

 5 1546 3 مهب ءيش ال اها



 .لامك انيع فرطت ملو
 : ىساقلا هتوص ىق دومحم لاقو

 .عامجالاب هاندخ رارقلا -
 : ىلغت هتروث تأدب دقو ىملح لاقو

 دوصقم هد رارقلا ..هيق شتكرتشا اه ..عامجالا شينمهيم انأ -

 .ةيصخش بابسال رصم نع ىداعبإ هيب
 : ءاضعألا نم توص حاصو
 .اتلك انل ماهتا هد -

 : لوقي ىملح داعو

 .هد رارقلا ذفناح شم انأ -
 : توص عفتراو

 .ةمظنملا ىف دنجم تنإ -

 : رخآ توص عقتراو

 .افرحنم ريتعت تنإ -

 : ثلاث توص حاصو

 .سوساج هد -

 : عيار لاقو

 .ثحايم هذ - .

 رظنيو ..هسأر ألمي ريبك جيجضو ..ىملح ىنذأ قرخت تاملكلاو
 ايلعلا اهتفش ..ىرام ىلإ رظنيو ..ناتتيم ناتدراب هانيع ..لامك ىلإ
 .ءاردزأ ةبلقئم ىلفسلاو ءشعترت

 : الئاق ةأجف هدعقم ىلع نم ماقو

 .ىشام انأ ..هد مالكلل ةمزال شيفام -
 همامأ هقاس قافقرلا دحأ عضو ىتح ءةوطخ ىشمي دكي مل هنكلو

 مدقب سحأو ..ضرألا ىلع اثفكنم ىملح طقسف .فقنعب اهبذجو

 ..هنوبرضي مهنإ ..ةثلاثو ..ةيناث مدقو ..هبنج ىف هبرضت ىرخأ
 ء,العف ماقو ..ضرألا ىلع نم مواقي نأ لواحو ..هنويرضي ءبالكلا

 حوشو ..ههجو ىف ةمكل هتقحل ىتح .هيمدق ىلع دنتسي داك امو
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 ..هجو ىأ ىردي ال .هجوب مدطصت هتضبقب سحأو ..هعارذب
 ..عقو هنكلو ..ضرألا ىلع عقي الأ لواحيو ..ملأتي هنإ ..هتوبرضيو
 هنإ ..ليست هؤامدو ..هسأر قوفو .:هدسج ىلع طقست ةريثك ةيذحأو

 هنكلو ..هتوبرضيو ..هسأر نمو ..هفنأ نم ليست اهتنوخسب سحي
 لك نم ظيغلا ..ظيغلا ..ملألا نم ىوقأ ائيش هردص ىف نإ ..ىكبي ال
 نم ..هسقن نم ظيغلا ..بالكلا ءالؤه عم اهاضق ىتلا مايألا هذه

 ..ىكبي الو ..ةوسقب ..هنوبرضي مهو ..هئابغ نم ..هتجاذس

 .خرصي الو
 فقي نأ عاطتساو ..ةيناث ةرم ضرألا ىلع نم موقي نأ لواحو

 عمس مث ..هءارو نورجي مهو . .ىرجو مهعمج قرتخاو ..هيمدق ىلع

 : مهيف حيصي لامك توص
 .ةوبييس

 نم خوراصك هينذأ قرتخي ..لامك توص ..توصلا اذهب سحأو
 .نآق

 : هءارو حيصي رخآ توص عمسو

 سلخ اه كتاعح ةشاد
 ..هقنأ نم ليسي همدو ..ةعلقلا ىراوح ىف ىرجي لظ ..ىرجو

 قشي لازي ال ظيفلا ..همدي الو ..ملألاب سحي ال وهو ..هسأر نمو

 هظيغ ىكبو ..رادج ىلع ادنتسم ةملظم ةراح ىف فقو مث ..هردص
 هتلابق فقوو .هتيب ىلإ ادئاع لجر هب رمو ..فنعو ةدحب ىكب ..هلك
 : الئاق

 .هيإ لصح ..ىدنقل انديس اي ريخ -
 : الكاق درطتساو هنم برتقا مث

 ةلاجرلا ىه ..بيع ..هأب طايع شالب سب ..هللا نذاب ةميلس -
 .طيعت

 :ةريبك ةكحض قلطأ نأ دعب لاقو هقيرط ىف راسو هكرت مث
 .ىدنفل انديس اي اهريغ دخاتو شيغت -
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 ىف ملأ ..ملألاب سحي ادب هبياصعأ تاده امدئعو ..هباصعأ ءودهب

 ..ههجو ىف ملأو ..حيرجلا هسأر ىق ملأو ..تالكرلا رثأ نم هبنج

 : فرق ىف لاقو .هصيمق ثولت ىتلا ءامدلا

 0 ءاجرو فعض ىف ىملح دوو

 : ةرايسلا روتوم ريدي وهو قئاسلا لاقو
 ! ناتسأ اي ..هيإ هد نم كيلع ناكو -
 .همالآ رقزو ,ةرايسلا دتسم قوف هسأرب ىقلأ ..ىملح لري مللو

 .هتيب ىلإ لصوو
 : اروعذم ريبكلا هوخأ هيلإ جرخو ..ةخراص همأ هتلبقتساو

 : هدعقم ىلع ءايعإ طقسي ىهو ىملح لاقو
 .ةطيسب ةجاح ..اديأ-

 : ةفهل ىف هوخأ لاقو

 .بورضم تنإ -
 : ىملح لاقو

 .ةطيسب ..ةقاتح -

 .ءام اهيف ةينآب ىتأت نأ همأ نم بلطي ىهو ربكألا خألا لاقو
 : ىملح ءامد ففجيو

 .ىملح اي هأي لقعت شم -

 امير ..هبحي هنأب سحأ ..هيخآ فطعي ةرم لوأل ىملح سحأو
 .ى ىردي نكي مل هنكلو ءامئاد هبحيو .انناز ةيلع فطعي ناك

 .كل مهيرضن حورنو لايعلا ملأ انأو ل مه نيم ىل لوق -
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 .هنضتحي نأ هدوبو ؛هيخأ رهظ ىلع تبرو هفك ىملح دمو
 .شاشلاب طوبرم هسارو ماثو

 .ركفي نأ نود مان
 .هيف ركقي ام كانه دعي مل

 ..ةقيقحلا دقف دقل
 .ديدج نم اهنع ثحبي نأ هيلعو
 .لاون ىف ركفي نأ نآلا ىفكي

 .هشارف ىف ىقبو
 .ركقي
 .لاون ىق
 ىف بايلا سرج قد ..ءاسم ةعساتلا ةعاسلا ىفو ..نيموي دعيو

 ..امهلعل ..نالجر هعمو سيلوب طباض هئارو نم لطأو ..ىملح تيب
 .ثحابم

 .ةيلكادلا ىف :تولظم :ىنلح
 قم كيوت :نسلوحلا خا ملي اسناد نايك سقت ملح لفذو

 ,نييكارتشالاو ..نيملسملا ناوخإلا نيب نم هل نوريثك ءاقدصأو

 نكي مل هنكلو ..مهيلع ضبقي سيلوبلا ناك نييبزحلاو ءنييعويشلاو
 هساسحإ نع هيهلي هعافدنا ناك امبر ..هيلع ىقآيس رودلا نأب سحي
 .سيلوبلاب

 .همأ تخرصو

 .اهنأمط سيلوبلا طياض نكلو
 عم جرخو هبايث ىدتراو هسأر قوف نم دامضلا ىملح عزنو

 ىلإ هب اوبهذو ..«سكوب» ةرايس هوبكرأو ..نييدنجلاو طباضلا
 ..«ماعلا نمألا ليكو» هيلع بوتكم باب بناجب هوفقوأو ..ةيلخادلا
 ىلإ هولخدأ ةعاس نم رثكأ دعيو ..فوقولا نم بعت ..اليوط فقو
 .ماعلا نمألا ليكو

 .ىودب كب نمحرلادبع هنإ
 ناكو ؛ةيسابعلا ناكس نم هنإ ..كي نمحرلادبع قرعي ىهو
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 نكي مل هتكلو ءريبك سيلوب طباض هنآ فرعي ناكو .هدلاول اقيدص
 .ماعلا نمألا ليكو هنأ ملعي

 .كب نمحرلادبعل مستبي نأ لواحو
 افقاو هاقبأ ..سولجلل هعدي ملو .مستبي مل كب نمحرلادبع نكلو

 هبنش ىق هعباصأب مربيو ةيقاث تارظن هيلإ رظني ىهو همامأ
 :نششت داج تورس ىف لاق رك ريغصملا

 .ىعويش لماع كترضح ..ىملح ىس اي كيزإ -
 .اتكاس لظو ءىملح تهبو
 جرخأو هبناجب هيسود حتق مث .هبراش كب نمحرلادبع كرتو

 لاقو ىملح ىلإ رظني داع مث اهيف رظن ديلا طخب ةبوتكم هنم ةقرو
 : هيف طخشي هنأك

 ؟ىبعويش تنإ ..درتام -

 : هسقن ثداحي هتأك تقاخ توص ىف ىملح لاقو

 .تنك -

 : لاقف كب نمحرلادبع هعمسو
 ؟هيإ ىقبت تقولدو -
 : دهنتي ىهو ىملح لاق
 , .ةجاحالو -
 اهجرخأ ىتلا ةيوتكملا ةقرولا ىلع ىملح انيع تطقسو

 اهطقسأو داع هنكلو ..هينيع عفر مث ..هيسودلا نم كب نمحرلادبع
 طخ ..هقرعي هتإ دكؤم ..طخلا اذه فرعي هنإ ..ةقرولا قوف اعيرس

 : كب نمحرلادبع لاقو
 ؟ هيل ةيعويشلا تبسو -
 : دهنتي ىهو لاق مث ..ةهرب ىملح تكسو

 .اهيب عئتقم شم ىنإ تفشتكا -
 ..لءاستيو ..ةيوتكملا ةقرولا قوق ناطقست ىملح انيع تداعو

 ؟ اذه ْنَم طخ
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 : ةدح ىف كب نمحرلادبع لاقو

 ىللا هيإ .ةقلع تبرضنا ناشلع الو ..عنتقم شم ناشلع -

 .ةدك كشو مشرخم

 : ىملح لاقو

 .ةطيسي ةقانخل ىد -

 : رآزي وهو كب نحرلادبع لاقو

 : لاق مث ءاليلق ىملح دعلتو

 تلواحو ,ةكسلا ىف ةقانخ هيف ناك ..شمهفرع ام سان عم -

 .ىد ةقرولا ىف ..ىدنع اهلك ءامسألا ..نيم

 ,تاطبخ ةدع همامأ ىتلا ةقرولا ىلع هفكب كب نمحرلادبع طبخو
 : الئاق درطتساو

 يلع ىبختب . .كوبرض اهزدغي مهيلع ىبختب كترتشح نانكو-

 .ةلشلا ةيقبو نامك
 كب نمحرلادبع اهجرخأ ىتلا ةقرولا نع نالوحتت ال ىملح انيعو

 .هيسودلا نم
 :طقلا يخاتتك فرعم هثإ
 : كب نمحرلادبع خرصو
 لوط ىنتلغش كتياكح انأ ..عمسا ..ةدك مليم فقاو كلام -

 امياد تنكو ..يبحاص ناك همحرُي هللا كوبأ نإ فراع تنإو ..راهنلا
 كنإ تفرع ىنأل ..ىبتكم ىف كتبج ةدك ناشلع ..ىدالو ىز كربتعاب

 و مرح راما تم عع حرك

 ل .لود ةعامجلا عم تكرتشا كنإ ةيناتا

 ؟مهأق ٠ .ةجاح كل لمعأ ردقأاح شم . .ةمحر شيدنعام ..ةينات ةعامج
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 .ةقرولا قوف نالازت ال هانيعو هسار ىملح ىنحو

 ءظخلا اذه ضاص كقرعي ةئإ
 : ىملح متمتو
 .مهاف -

 : خارصلا دعي هسافنأ تأاده دقو نمحرلادبع لاقو

 نييعويش شم لود ..لود ةعامجلا ىلع كمل ىللا هيإ تنإو -
 .ركسو تانب عوتب لود ..نيلحنم لود ..ىنبا اب

 .ىملح تكسو

 : كب نمحرلادبع لاقو

 ةعامجب الو ..ىنات لود ةعامجلاب تلصتا كنإ تفرع ىلو ..ةبقارملا
 .مهأف ..ةمحر شيفام ..ةينات

 : ىملح لاقو

 .ىمع اي رضاح -
 : جرخيل ءفرق ىف هيلإ ريشي ىهو كب نمحرلادبع لاقو
 ءاهملكت مناهلا ىلخأاح انأو ..كتدلاو ىلع ملس ..لضفتا -

 .كتييصم ىلع اهمهفتو
 .ىملح جرش.و
 مامأ لازت ال .هيسودلا نم كب نمحرلادبع اهجرخأ ىتلا ةقرولاو

 .طخلا اذه بحاص فرعي هنإ

 .اديج هفرعي

 .فومحم هنإ

 . .لامك دعب ةمظنملا ىف ىناثلا لجرلا «دومحم قيفرلا

 ؟ثحابم ..دومحم له

 .ثحابم هنآ كشال
 ىفقو ...سفت ىف هلمأ لك ..راهتي هيق ءىسش لكب سحب اديو

 .ةايحلا ىقو ..سانلا
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 هب لصتتت نأ ىف اهلالخ رظتنا ..ةليوط امايأ هسأي ىف شاعو
 اهتكلو ..هتسردم مسا فرعت اهنإ ..اباطخ هل لسرت اهلعل ..لاون
 فرعت اهنإ ..هتيب ىف هنع ثحبتو ىتأت اهلعل ..اثيش هل لسرت مل

 قثي اذامل ..ىرخألا ىه اهنم سأيي مل اذامل ..اهرظتني اذامل
 ؟اذامل ..اذامل ..بحلا ىف قثيو ..اهيف

 .بذعتيو
 نم عاعش هساي لالخ نم هيلع لطيو ..هسأيو هبحب بذعتي

 هلعل ..اطنط ىلإ هلسري نأ لواح امك ءاهب رفاس اهقيقش لعل ..لمألا
 ..اهيق ركفي امك هيف ركفت اهلعل ..امهتباقر اهيلع اضرفف هيدلاو غلبأ
 .بذعتي امك بذعتت اهلعل

 نم ةقيدحلا ىف لطي تيبلا بناجب للستو ..ىداعملا ىلإ بهذو
 .اهري مل هنكلو ..روسلا بوقث لالخ

 .اهري ملو ..ىرخأ ةرم بهذو
 .هردص ىلع فحزي سأيلاو
 دمحم نإ ..لمهجم هقيدصب اقاصتلا دادزا مايألا هذه ىفو

 ..ةايحلا ىف شيعي ال هنإ ..عقاولا قوف هلايخب عفتري نأ عاطتسا
 ناسنإ هنإ ..اهنع ثحبي ةقيقح الو ..لكاشم الو ..عقاو هل سيل
 .ةدرولاك ..روفصعلاك .ديعس ..ديعس

 ..لايخلا ىف هعم شيعي نأو ..دمحم ةفسلفي نمؤي نأ لواحو
 تايعمج ىلإ هيحصيو ..اهليختي ىتلا صصقلا هعم لثمي ناك
 همدصي هلوح تفلت املك هنإ ..لمأ ال ..نكلو ..هعم كحضيو ..ةاوهلا

 ..أطخ ..اطخ هلوح ءىش لك نإ ..هطخس ريشي عقاولاو ..عقاولا
 ةقيقحلا دجب نأ ديري قوشو ..ءاطخألا هذه طسو عئاض وهو ..اأطخ

 .هقيرط فاشتكا ىف اهب دشرتسيل
 سفن سيل ..حطسلا ىلع وقطي للاب هناميإ أدب ءاتثألا هذه ىقو

 ..لقعلا هيف كرتشي ناميإ ..ايعو رثكأ ناميإ هنكلو ..ميدقلا ناميإلا
 ىف دجيو ىلصي ادبو ..هناميإ ةداعتسا ىف ةحارلا ضعب دجوو
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 نع الو ..فوخ نع ىلصيو نمؤي نكي مل ..ةيسفن ةحار ةالصلا

 نع ىلصيو نمؤي حبصأ لب ..ميدقلا هقيدص بح ..هللا بح درجم
 .عاتتقا

 هنأ فشتكاو ..هاعو ام لك للحي ادب ..ةقباسلا هيراجت رتجي ادبو
 هنأ براجتلا هذه لك ىف هبيع نأو ..براجتلا هذه ىلإ ةجاح ىف ناك
 .شقاني الو ءددري ناك

 .هسفن نيبو هنيب اليوط اشاقن شقاني أدبو
 هلوقي اميفو ..ةقيقحلا ضعب نوملسملا ناوخإلا هلوقي اميف نإ

 نويعويشلا هلوقي اميفو ..ةقيقحلا ضعي ءىكارتشالا بزحلا ميعز
 ةقيقحلا ىلإ لصيل :كاذو اذه نيب عمجي فيكف ..ةقيقحلا ضعب
 .ةلماك

 .هسقن ىف اذه لك نيب عمجي نأ عاطتسا امبر
 .هسفن لخاد ةقيقحلا نع ثحبلا أدبي نأ هيلع ناك امير
 ..ايوق اناسنإ حبصأل .هسفن ىف ةقيقحلا فشتكي نأ عاطتسا ىلو

 اناسنإ الوأ حبصأ اذإ الإ ةقيقحلا فشتكي نأ عيطتسي نل امبر ..لب

 .ايوق
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 طيرش عطقو ..شدلا تحت نم ىملح جرخ
 ةماستبا مستبي ىهو :مونلا ةفرغ لخدو ..هتايركذ
 .ةنيزح ةنيكسم

 ذخأو .هطسو لوح ةطوفلا فلو .هتماجيب ىدتراو |[ل
 أدهو ..هبلق ادهو ؛هباصعأ شدلا بطر دقو ءسطاطبلا ريشقت لمكي
 ىشخت اهنأك ءوده ىف سطاطبلا رشق عزنت هدي ىف نيكسو ..هلقع

 ..هينيع مامأ ائداه رمي تايركذلا طيرشو ..اهحرجت نأ نم اهيلع
 : حاحلإو ءطب ىف هسأر ىلإ للستي لاؤسو

 ؟ ةيحت نم صلختي فيك

 ىدجألا ناك اميرو ..اباوج هل دجي نأ ديري ال هنأل امبر ..اباوج هل
 : هسفن لاؤسي ادبي نأ هيلع

 ؟ ةيحت نم صلختي نأ ديري اذامل
 ةقالع هل نوكت نأ هيلع ىبأت هثدابمو ايلعلا هلثمو ..تجوزت اهنأآل

 اهبحب ظفتحي نأ عيطتسي هنإ ..اهبحي ناك ول ىتح ءهجوزتم ةأرماب
 ..بح نم ضرألاو ءامسلا تعسو ام اهبحي نأ عيطتسي ..هيلق ىف

 لجر قح ىلع ىدتعيل ارذع بحلا اذه نم ذختي نأ عيطتسي ال هنكلو
 نأ عيطتسي ال ..ةئيطخ بكتريل ارذع هذختي نأ عيطتسي ال ..رخآ

 ..سانلا نع ءىبتختو «مالظلا ىف شيعت ةميرج هبح نم لعجي
 !ةذلو ..افوخ ؛هبح نم لعجي نأ عيطتسي ال

 .نكلو
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 عيطتست نأ مهملا ..ايلع لثمو ءىدابم كل نوكت نأ ىفكي ال

 ايلع الكم وأ ءىدايم قنتعت نأ امثئاد لهسلا نمو ..اهب ريسلاو اهلمح
 اذإ ةيكارتشالاب نمؤت نأ لهسلا نم ..كحلاصم كل ققحت ثماد ام
 نمؤت نأ لهسلا نمو ..اريدم كنم لعجتس ةيكارتشالا نأ تدجو
 نمو ..اميعز كنم لعجتس ةيعويشلا نأ تدجو اذإ ةيعويشلاب
 ..ةكرشلا بحاص بتكم ريدم تنك اذإ ةيلامسأرلاب نمؤت نأ لهسلا
 ىتح ايلعلا لثملا هذهو ءىدابملا هذهب نمؤت نأ وه بعصلا نكلو
 نم اهي نمكت :.كخار عم .كايغر عه :.كحلاصع زم .تيفراعت: ىل
 هذه ىرت نأو ..كدحو كسفن لجأ نم ال ..مهلك ساثلا ربخ لجأ

 ىدبت انه ..كسفن لالخ نم ال مهلك سانلا لالخ نم ءىدايملا
 ىف ةرق :تاذعلا لامتعاو . ةيكحضتقلا لامكحا ةوق :.ىوقلا
 ةوق ..اريلافيد ةوق ..ىدناغ ةوق ..نينيلو سكرام ةوق ..دمحمو

 .ديرق دمحم ةوق ..ىناغفألا

 يع هقكلو
 .اهرخآ ىلإ ايلعلا هلثمو هكدابم لمحي نأ نم فعضأ
 .باذعلاو ..نامرحلا نم فعضأ

 .ةيحتب ىحضي نأ نم فعضأ
 .ايوق اناسنإ نوكي نأ اريثك لواح دقو
 نل هنإ نييعويشلاو ناوخإلا عم هتبرجت نم جرخ نأ دعب نمآ دقل

 نلو ..ايوق اناسنإ ناك اذإ الإ اعفان اناسنإ نوكي نأ عيطتسي
 ةمدخ ىلع ارداق هسفن ىه ناك اذإ الإ عومجملا مدخي نأ عيطتسي

 نلو .ءايوقألا دارفألا نم ةعومجم ىه ةعيلطلا نإ ..ايوق ..عومجملا
 ..داقني نأ نم ىوقأ ...ايوق ناك اذإ الإ ةعيلطلا ىف فقي نأ عيطتسي
 لي ءقيض بقت ىف هينيع رصحي نأ نم ىوقأ ..عدخي نأ نم ىوقأ
 .هلك قيرطلاو ..مهلك سانلا ىريل ..عساولا قفألا ىريل هينيع عفري

 .ايوق ءانب هسفن ىتبي ادبو
 اقيرط دجي مل هنأل ..ربص ىف باذعلا لمحتو ..لاونل هبح تبك

 .لاون ىلإ هدوقي اقيظن
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 امهنإ ..ةديدج نيعب ءرغصألا هاخأو ريبكألا هاخأ ىري ادبو

 امهبنذ امف ..ةقداص ةدقع امههاجت هتدقع تناك ىل ىتحو ..هنابحي

 وهو ..همأو هيبأ بنذ بنذلا نإ .؟.هايند نم امهجرخيل ..امههركيل

 ,هيف اشن ىذلا عمتجملاو ءامهتعيبط بنذ هنإ ..ادوصقم سيل بنذ

 لهاجتو ءرغصألا ليلدتو .ربكألا نبالاب ىهزلا ىلع امهدوع ىذلاو
 ,هفامعأ نم هتدقع حيزي ادبو ءاليوط هسفن شقانو ..طسوألا

 .هتايح لاوط امهبحي ناك امبر ..العف هيوخأ بحي هنأ فشتكاو
 هرعشي قدصلاو ..فعضلاب هرعشي بذكلا نإو ..بذكي دعي ملو

 .ةوقلاب

 تحبصأ ةيباجيالا ةوقلا نإ ..هديب الو .لوقلاب ال ..ىدتعي دعي ملو
 ىدتعيل هتوق لمعتسي نأ هقح نم سيل ..ةيرحلاب هموهفم ىف ةطبترم
 دحأل حمسي الو ؛هب نمؤي ام ريغب نمؤي ناك ول ىتح ؛دحأ ةيرح ىلع
 ..ةيرحلا ىلع ءادتعا تسيل ةوقلا نإ ..ةوقلاب هتيرح ىلع ىدتعي نأ

 .ةوق دادزي وهو

 .ةيلخاد ةوق

 ,رارقتسالا نم عونب سحأو أده ..رشكأ حاترا :ةوق دادزا املكو

 مهنإ ..هئثالمز نيب ةيصخشلا هذهب سحأو ..هتيصخش رارقتسا

 دادزي امهالك قيفوتو دمحمو ..هيلإ نوأجلي ..هنوبحي ..هنومرتحي
 .امهنيب ريبكلا فالخلا مغر .هب ةقث

 .هتروث دقفي مل كلذ لك ىف ىهو
 .هلك عومجملا دوقت ىتلا ةقيقحلا نع ثحبي لازي ال هنإ
 رظنيو .ديعب نم ةيسايسلا تاثيهلاو بازحألا ةكرعم بقريو

 لك تافارحنا فشتكي نأ ىلع هنيعي ديدج ىعوو ءديدج مهفب اهيلإ
 ةيبزحلا حلاصملاو .ءىدابملا نيب قرفلا ىري نأ ىلع هنيعيو ءبزح
 .ةداقلا حلاصمو
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 .ثدحت نأ بجي ةروثلا نأب نمؤي ىهو
 ميعز ىأ ءبازحآلا نم بزح ةحلصمل ثدحت نأ اهديري ال هنكلو

 .ءامعزلا نم

 نأ عيطتسي ال هنكلو ..كلملا لزعو ةيكلملا ءاغلإب نمؤي ىهو

 .كلملاو ةيكلملل ليدبلا ماظنلا حوضوب ىري
 نأ لواحي لازي ال مهنم لك ةسردملا ىق نويبزحلا ةبلطلاو

 تاودأ هيآر ىف مهق :مهنع الزعنم سيل ىهو ..هفص ىلإ هبستكي
 مهنم قيرف ىلإ امضنم سيل هنكلو ..ثدحت نأ بجي ىتلا ةروثلا

 بستكا دق ناك هنكلو ,هبعتي فقوملا اذهو ..ابرحتم سيل ..رخآ دض
 .هيلع هنيعي ام ةوقلا نم

 ةيلكب ىلوألا ةنسلا ىف ىهو ىيلوي نر ةروثب ءىجوف نأ ىلإ

 .ةسدتهلا
 .ةأجاقملا هتلهذأو

 ناك ..ةقلتخم ةيسايس تارايت هقشت شيجلا نأ ملعي ناك دقل
 لامك ناكو ..نيملسملا ناوخإلا تاعامتجا ىف طابضلا ضعب ىري
 طابض ضعبب لاصتا ىلع هنإ هل لوقي ةيعويشلا ةمظنملا سيئر
 نأ ملعي ناكو ..تانكثلا لخاد عزوت ةمظنملا تاروشنم نأو :ءشيجلا

 تايعمج ىف لمعي مهضعبو ..دفولاب نونمؤي !دونجو اطابض كانه
 .شيجلا فوفص لخاد قوراف كلملا اهنوك ةيباهرا

 .شيجلا لخاد نم ةروثلا ىتأت نأ رظتني نكي مل هنكلو
 .ةروثلا ةداق ..طابضلا ءالؤه فرعي ال هنأ مث

 .ديعب نم ةروثلا بقري آدبو
 .رذح ىف اهبقري
 .مامتهاو
 .ىعوو
 ..دقولل ..نييعويشلل ..ناوخإلل ..ةروثلا تماق نمل ..لءاستي أدبو

 .اهيذكيو «دوعي مث ..اهقدصيو :تاعاشالا عمسيو
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 ماظنلا ىغلأ ..هلهذت ءىش لك اهب متي ىتلا ةعيرسلا تاءارجالاو

 تاكيهلاو بازحألا عم اهتكرعم ىف ةروشلا نأب سحي ديو
 عامطالاو ءىدابملا نيب ةريحلا ىناعت ..هتمزأ سفن ىناعت .ةيسايسلا
 لالغتساو ءادبملا ةمالس نيب ةريحلا ىناعت ..ةيقبطلاو ةيبزحلا
 ءىشو .هديرن ءىش اهنم لك ىق ..بهاذملا نيب راتحتو ..أدبملا
 ..هديرن ال

 .ةريحلا هذه نم جرختل ةوق ىلإ ةجاح ىف ةروثلا نإ
 .هتريح نم جرخيل اهيلإ جاتحي ىتلا ةوقلا سفن
 مامضنالا ىف ركفي ملو ءاهيلإ عسي ملو ..ريرحتلا ةئيه تنوكتو

 .لبق نم عدخ امك عدخي نأ ديري ال ..اهيلإ
 .ةوق دادزي ىوقلا ىلخادلا هؤانبو
 ..هناميإ زتهي مث ..نمؤيو ..شقانيو ..ةروثلا ثادحأ بقاري ىهو

 .نمؤيو دوعي مث
 هنكلو ءىنطولا سرحلا ىف عوطتو .ىثالشلا ءادتعالا عقو نأ ىلإ

 .اهيلإ هولسري مل ..ةكرعملا ىف كرتشي مل
 .تبث دق هناميإو ءسيوسلا ةكرعم تهتناو
 .هتروث ,ةروثلا هذه نإ

 .هفطاوع نع ربعتو ؛هقطنم نع ربعت ةروث
 دجي ملو ..همهقي مل ..هيلإ مضني ملو ..ىموقلا داحتالا نوكت مث

 .هتروث .,ةروثلا هذه ..هناميإ ىلع قاب هنكلو ..هيف ارود هسفنل

 .موليدلا ىف ..ةيئاهنلا ةنسلا ىف حبصأو
 ةقيثو ةلص ىلع ابيرق هل نأ فشتكا هنإ هل لاقو :قيفوت ءاجو

 هبيرق نأو ..روهشملا ىرامعملا سدنهملا ليلخ تعفر روتكدلاب
 عورستم مسر ىف هدعاسي نأب هدعوو ءروتكدلا ىدل هل طسوت
 ,سدنهملا روتكدلا بتكم ىلإ هعم بهذي نأ هيلع ضرعو ..موليدلا
 .هعورشم عضو ىف رخآلا ىه هدعاسيل

 .ىملح ضفرو
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 .شغي نأ لبقي ال وهو ..شغ اذه
 : قيفوت خرصو
 دحايب هل ..شالبب اندعسياح روتكدلا هد ..نونجم شاقيتام ب

 :هينمي توري شمهفرعب ام ىلا ةنلطلا كم
 وهف رلا ىلع نملخ ندهأو
 .هدحو قيفوت بهذو

 ..ربكأ هعومجم ..ىملح بيترت.ىلع امدقتم قيفوت بيترت ناكو
 .ليلخ تعفر روتكدلا هل همسر ىذلا عورشملا لضفب

 ..قيفوت نم ىوقأ هنأب رعشي ,كلذ مغر هنإ ..ىملح متهي ملو
 ..هتحار قيقحتو ,هتيصخش رارقتسا مسرت ىتلا ةوقلا هذه

 ةدححو ءانب ىلع فارشالاب هيلإ دهعو ..ذيفنت سدنهم ..ةيسدنهلا

 خريج هلك عويلا ىبشقي :كاتهت نلإ فاسو فيرس يتب ىف ةيمالع
 ىلإ هنوعديو ..هيلإ نوددوتي نطابلا نم نولواقملاو ..ءانبلا لامع
 بعلذ .نقيرشايام فسآ :.ىكسيو برشت ..ى ..ءاشعلا ىلإو ءادخلا
 نايت ءفسأ . .ةنيشتوك ةيوش

 بسنب حلسملا تنمسألا طلخي ءانبلا لواقم نأ ىملح ظحالو
 نيتبيكز نم الدب ,تنمسأ ةبيكزو لمر نيتبيكز ..اهيلع قفتملا ريغ
 .اطخلا اذه ىلإ لواقملا هبدو ..لمر ةبيكزو تنمسأ

 : ةنشخ ةكحض كحضي وهو لاقو ,.هينيع ىف لواقملا رظنو

 .ةطلغ ىد ..سدنهمشاي اب شقدت ام -
 : عوده ىف ىملح لاقو

 خحلصتت ةطلخلا -
 :لامعلا ىف لواقملا حاصو
 .مكل فقاو سدنهمشابلا ..وهو تنإ عدج اي كديا طيضا -
 : الئاق ,ىملحل مستبا مث
 .للا نذاي ةركب كفوشن -
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 :لوافنلا فَرصَفاَو
 بئاكزو .تنمسألا بتئاكز دعيو ءلامعلا بقاري ىملح فقوو

 .لمرلا

 : الئاق ةشهد ىف فرظلا ىملح ذخأو
 ؟ هد هيإ -

 : لاقو ةنشخلا هتكحض لواقملا كحضو

 .رصم نم باوج -

 مسا هيلع سيل ..ضيبأ فرظلا ..هدي ىف فورظلا ىملح بلقو

 :فرق ىف هيلإ رظني ىهو لاقو ىملح دي ىف هدي لواقملا عضوو
 .تيبلا ىف هحتفت امل هيلخ ..تقولد هحتفت شالبام --

 .فنع ىف لواقملا دي ىملح حازأو
 .فرلخلا حتفو
 .تاهينج ةرشعلا تاذ نم ةقرو هيف دجوو
 0 ديك مد لا م

 يلب د ا يحف

 .ةيهأف ف ةكيدو كنك: .ىد ةميرجلا كيلع تيثأ ردقأ تنك ول -

 .كلغشل حور . 0

 نم هيلإ رظني لواقملاو ..لمعلا ةبقارم ىف رثكآ ىملح ددشت
 ! يني هنن هناك ني

 .اهتليل ىملح مني ملو
 طسو ىف نآلا هنكلو ءداسفلا نع بلاط ىهو عمسي ناك دقل

 .نداسفلل ةضرع ..داسفلا

 .نيهأ هنأي رعشي ىهو
 .هناهآ ىذلا لواقملا اذه نم مقتني نأ بجي هنأب رعشي

 فيكف ..نيلواقملا لك نيب داسفلا نإ . .ادحاو الواقم سيل هنكلو

 ا
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 ؟ىكاسفلا اذه لك ىلع ىضقي نأ عيطتسي

 ىف اهرقم ىلإ ىملح ةكرشلا تعدتسا ركابلا حابصلا ىفو
 سفن ىف كانه نوكي نأ بجي ..ةلجاع ةراشإ ..نوفيلتلاب ,ةرهاقلا
 .مويلا

 هتعدتسا ىذلا ببسلا نع رئاح ىهو ..مويلا سفن ىف رفاسو
 .اهلجأ نم هنوديري ةديدج ةيلمع كانه تناك امبر ..هلجأ نم ةكرشلا

 هجوب ريدملا هاقلتو ءامستبم ةكرشلا ريدم بتكم ىلإ لخدو
 : ءودهلا ىعدي ىهو الئاق :مهجتم ظ
 ؟ هيل فيوس ىنب ةيلمع لطعم تنإ-- |
 : ةشهد ىف ىملح لاقو ظ

 :فاهيملا قع نيمدقتم طخإ نيكتلاو ..ةلاعتب شم ةنلمعلا-
 : ءازهتسا ىف ريدملا لاقو |
 شم تنإ ..هيل نيلواقملا عم لكاشم لماع نيمدقتم متنااملو - |

 .ةكرشلا لغش لكب نيمياق ىللا مه ..انعوتب ةلاجرلا لود نإ فراع
 ناك دحاو الإ شيفام ..نيلواقملا عم لكاشم شتلمع ام انأ -

 .تاهينج ةرشعب ىنيشري لواحو ..تنمسألا ةطلخ ىف شغيب
 : ارخاس ريدملا لاقو

 .نيفراعو ..ةدك كير نيريغص نيسدنهم انك |
 : بضغلا نم شعتري أدب دقو ىملح لاقو |
 كتدايس تنإ .هد بولسألاب ىنملكي دحل شحمساام انأ- |
 .قيقحتلا بلطأ انأو ..ىنمهتتب أ

 : لاقو ءفرق ىف هيفتك ريدملا زهو
 تمهف تنك اذإ فس انأ ..ةمزأال شييفام ..قيقحت هيإ ىلعو -

 رهش شكلاقيام ..دودشم ةسل ..ديدج ةسل كلصأ تنإ ..طلغ ىمالك

 ..كتافدخ: نع ءاتعغتنسالل ةرطضم اهنآل اذجن ةفسا ةيكرشلاو :.اناعم
 .كتقيرط ريغ ..ىنم ةحيصن دخ لضفتت ام لبقو ..لضفتا

 برضي وهو جرخو ةيلاعتم ةوق ىف ريدملا ىلإ ىملح رظنو
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 تاتو هيت نالكان ةاذاكي ةايجامو :اًظكانس هيمي نهزالا
 .هيتفش ىف لكأت

 تابقا هيدل سيل ..ال ..ةباينلا ىلإ ىوكش مدقي له ..لعفي اذام
 ,ةسصقلا مهل ىوريو ةكرشلا ىسدنهم عمجي له ..هاوكش ىلع
 نأ دعب هوقدصي نل مهنإ ..ىعامج ءارجإ ذاختا ىلع مهضرحيو

 ابضاغ سيل ىهو ..هلصفقل ابضاغ ..اروتوم هنورب تعيس ..لصف
 .ةلصفل

 .رئاح هنإ

 ؟ةروثلا هذهب برضي نمو ..هتروث هجوي نيأ رئاح
 رص .ةكرشلا نم هلصف ةياكحب قيفوت هقيدص عمس امدنعو

 : الئاق ههجو ىف
 ةيشام ىبيبح اي ايندلا ..كدحول ايندلا حلصتاح كنإ ركاف تنإ -

 ..لطب كيلع لوقتاح سانلا نإ ركاف الو ..اهاعم ىشمت مزالو ةدك
 .لفغم كيلع لوقياح كيب سحي ىللاو ..كيب سحياح شدحام

 هب سدي نأ ديري الو ..الطب نوكي نأ ديري ال هنإ ..ىملح مستباو
 ءايوق نوكي نأ ىه هديري ام لك ..دحأ

 ةيسدنهلا ةكرشلا ..ىرخأ ةكرش ىف رخآ المع ىملح دجوو
 نيسح ..ةساردلا ىف هليمز رفقاس ءانتئألا هذه ىفو ..ىربكلا

 نأ هيلع ضرعو ..تاونس ثالث اهتدم .ةثعب ىف ايناملا ىلإ..نيهاش
 نأ ىلع ..رمنلا عراش ىف اهرجأتسي ىتلا ةريغصلا هتقش ىف ميقي

 .اهراجيإ عفدي
 ةينامث راجيإلاو ..ةقشلا ىف ماقأو .هتلئاع كرتو ..ىملح لبقو

 .تاهينج
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 ..نيماع ذتم ةرم لوأل اهأر امك هناك ا ما

 ةنخاسلا ةرظنلاو ..زوملا ةرجشك فوفلملا ماوقلا ..ريقشت مل اهنإ
 لطت اهتماستباو ..اهيتنجو رهصت ,ةثداهلا ,اتلاك يقي ةيصأ نم لات
 .اهادهنو ..ىردت نأ نود اهنم عقي داكي ئش اهنأك ث نم

 ةكرشلا ىف هليمز تيب ىلإ ىعد امدنع ةرم لول اهب ئقتلاو
 ..لوألا هجاوز ديعب لافتحالا ةبسانم ىف ءىمحر تفع سدنهملا
 خرصت اهلك هباصعأي سحأ ..ىلوألا ةرظنلا نم هينيع ةيحت تذخأو

 نأ عطتسي مل هنكلو ..ةيناثلا ةرظنلا مواقي نأ لواحو .ذاهتيؤرل
 ةكداهلا رانلاو هيلإ نارظنت اهينيعب ىقتلاو ..هينيع اهيلإ عفرف :مواقي
 ..ىردت نأ نود اهنم عقت داكت ءاهتماستباب ىقتلاو ..اهيتنجو رهطت

 ..ةثلاثلا ةرظنلا مواقي نأ عيطتسي هنآو ءىوق ناسنإ هنأ يكذت مث

 اهب سحي هنكلو ..اهيلإ رظني مل . .العف مواقو: .موأقي نأ بجي
 سحيو ..هلامش ىلع اهب سحي مث ..هنيمي ىلع اهب سحي مث ..همامأ
 جمدني نأ لواحيو ..هتماستيا دشت اهتماستباو ..هئاعسلت اهينيعب
 هنكلو ..اهب هساسحإ لهاجتيل نيوعدملا ضعب عم ثيدح ىف
 «لاونل هبح ةثداح ذنم هنإ ..ساسحإلا اذه هركي ىهو ..عيطتسي ال
 ايسنج اساسحإ ال ..ةآأرما ىأ ..ةأرماي سحي الآ ىلع هسفن دوع دق
 ىناع ..ةريبك ةأاناعم كلذ ليبس ىف ىناع دقو ..ايفطاع اساسحا الو

 هذه لك عيضت نأ ديري ال وهو ..هقطاوع فاقج ىناعو ..هيابش تبك
 .ةفدص اهب ىقتلا ةأرما هجو ىلإ هرظن ىف ةاناعملا

 ..ءاشعلا ةدئام ىلإ ىعد امدنع اهبناجب افقاو هسفن دجو هنكلو
 : ديدش راصتخا ىف ةوعدلا ةبحاص هل اهتمدقو
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 : دشأ راصتخا ىف اهل هتمدقو

 .ىملح -
 .نيوعدملا ىقاب ىلإ امهتكرت مث
 ىلع ةددرتم ةماستياو ءرخآلا هجو ىف رظني امهالك ..افقوو

 لك لغاشتيف ءامهتماستقبا نايشخيو امهترظن نايشخيو ..هيتفش
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 .نيكسو ةكوشو «ماعطلا قابطأ نم قبط طاقتلاب ءرخآلا.نع امهنم
 1 : هتوص ىلع رطيسي نأ لواحي ىهو لاقو
 .ليزاومدم اي كدعاسأ ىبحت -

 : ةطاسب ىف ةيحت تلاقو
 .مادم -

 هتارظنو ..ةميرجب اسبلتم طبض هنأك ةأجف هلوح ىملح تفلتو
 .هطبض دق اهجوز نوكي نأ ىشخي ءلاجرلا هوجو ىف رودت

 فرطب ريشت ىهو تلاقو ءاهقبط ةيحت هتلوان ءملكتي نأ لبقو
 : ماعطلا ةدئام ىلإ نيكسلا

 همس قل ف نحو قنن ةوو قه
 عضوو .ماعطلا ةدئام ىلإ رادتساو ءاهدي نم قبطلا ىملح ذخأو

 ىف ىرخأ ةعطق عضوو .فيبزورلا محل نم ةدحاو ةعطق قبطلا ىق
 .امهاس لازي ال ىهو اهيلإ داعو ..مهاس ىهو ..هقبط

 .ةيسرم -

 قا ع رش نس ةحلق قدس زا نيدلتعلتتال تحلق
 :تدرطتسا

 .نامك تنب ىدنعو -
 : ةشهد ىف اهيلإ رظني وهو ىملح لاقو
 .لوقعم شم -
 : تلاق مث ةريغص ةكحض ةيحت تكحضو

 .مادملا انأو ..هيهأ ليزاومدملا مهل لوقأ ءاياعم ىتنب نوكت املو

 : هكابترا ضفقني نأ لواحي ىهو ىملح لاقو
 ؟مادم الو ..ليزاومدم ..هيإ ىلضفت ىتنإو -

 : ةلئاق ةيحت تكحضو

 انأ امل حرفابو ..ليزاومدم اي ىل لوقتب سانلا امل حرفابي انأ -

 .مادم ىنإ سانلل لوقأ
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 : ددرت ىف ىملح لاقو

 ؟ نيم مادم -

 : اهيقتك زهت ىهو تلاقو
 :ةيقا كن وزر طب دخلات: نمذت .. شمواه
 «شمهيام» ةملكو ..نيقيطلا ألمي ماعطلا ةدئام ىلإ ىملح داعو

 ..اهجوز نوكي نم فرعي نأ مهي ال فيك ..هينذأ ىف نرت لازت ال
 نأ ىف ركقي مل .مهاس ىهو ءقبط لك ىف فيبزور ةعطق عضوو
 راتخي هلعل «ةدئاملا ىلع ةصوصرملا ماعطلا فانصأ ىقاب ىلإ رظني
 .اهنم رخآ اًئيش هسفنل

 : هدي نم اقبط طقتلت ىهو تلاقو ءاهيلإ داعو
 .فرعت بحت -
 هيتفش نيب ددرتي تارينلا ىوقلا هتوصو .ةجاذس ىف لاقو

 : نيتعيفرلا
 .هيإ فرعأ -

 : اهيتفش نيب اهتماستباو تلاق
 ؟ نيم مادم انأ فرعت --

 : لالدلا اذهل مستبي ىهو لاق
 ؟نيم مادم -

 : ةرخاس ةجهل ىف تلاق
 ؟ ىضار مادم -

 : تدرطتسا مك

 ؟ نيم ىقبي ىضار فرعت -
 : عستت هتماستياو لاق

 ؟ نيم -
 : تلاق

 .ايوبأ ىقبي -
 اهساآر تتحو ءاهنيبج قوف ةباحس ترمو ءاهتماستبا تفتخاو
 .اهماعط قيط ىف
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 : ددرت ىف لاقو
 .ىنعي -
 : هادحتت اهنأآك هتعطاقو ءاهسأر هيلإ تعقرو

 .ةناقهزو ..ةقلطم ىنعي -

 لغاشتو ..اهدنع ام لك تلاق اهنأك اهينيع ىف اهترظن تخرتساو
 مث ءاهخضمي نأ عطتسي مل فيبزورلا نم ةعطق عالتباب ةهرب اهنع
 : لاق

 ؟ شيلغتشتيام ..هيل ةناقهزو -

 : هالابم الب اهيفتك زهت ىهو تلاق

 : ثيدحلا هذه تدوعت اهنأك ..تلاق

 لقتشا شفرعأ ام ..ايناث ..عنمت ةميركلا ةلئاعلا ديلاقت ..الوأ -
 ا

 : اهنع قفخي هنآك اهل مستبي ىهو لاق
 :ايناث ..لغتشت اهنإ تنبلا عنمت تقولد ديلاقت شيفام :الوأ -

 ىردقت ..ركيربيات ىملعتت ىردقت ..ىلغتشتو .ةجاح ىأ ىملعتت
 .ىزيلجنا ىملعتت ىردقت ..ةطايخ ىملعتت

 : هتقيقح ىلإ لصت نأ لواحت اهنأك هينيع ىف رظنت ىهو تلاق
 .ىتذبو -
 : سامح ىف لاق

 ..ىلغتشت مزال ..كتقو لك لغشت ناشلع ةيافك شم كتنب -
 ىلضفتاح تيبلا ىف ةدعاق ىتنإ ام لوط ..تيبلا ىف شيدعقتام
 .ةقلطم كنإ ةساح ىلضفتاحو ..ةناقهز

 امهدحأ اسلج .ماعطلا نم ايهتنا نأ دعبو ..امهثيدح لاطو
 ةوعدلا ةبحاص امهب ترمو ..امهنيب فكي ال ثيدحلاو ءرخآلا بناجب
 .اهانعم مهقي ملو ىملح اهحمل ..ةبيرغ ةماستيا تمستباو
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 .دعوم الب لوألا ءاقللا ىهتناو
 ..اهنم صلختي نأ عيطتسي ال ..ىملح ىنيع نيب ةيحت تلظو

 تانيب لبق نم ىقتلا دقل ؟تاذلاب ةيحت اذامل ..هسفت نم بجعتيو
 هدشيل ةذحو لامدجلا ىفكي له .:.نيلمجأا اهثإ ..تاريثك تاديسو
 .ةجردلا هذه ىلإ اهيلإ

 .ناموي رمو
 .ةثالثو
 | مسر هتيب ىف ىلتخا املكو ..هلايخ قرافت نأ ديرت ال ةيحتو

 يعن نكات ايد | رودص ةيفنأ
 ..لمآألا هدواري مث ..ةيناث ةرم اهاري نل ..سآأيلا هدواريو

 اهنم ديري ال ..اهاري نأ ديري ال هنإ ..هتوق ديعتسي مث ..اهاريس

 عمتساو ةكرشلا نوفيلت ىف ةيحت هب تلصتا عبارلا مويلأ ىفو
 رثكأ ..قرأ نوفيلتلا ىف اهتوص نإ ..هيتذأ هنم ألمي هنأك اهتوص ىلإ
 .مهسلاك هبلق قشت ءاهلوقت ىتلا «ولآ» و ..ةموعن

 ىلع اهلدي نأ هديرت ىهو ,لمعت نأ تررق اهنإ ةيحت هل تلاقو
 عاطتسا هنأل ىهزلاب ىملح سحأو ..ةبتاكلا ةلآلا اهيف ملعتت ةسردم
 نع ثحبي اهموي نم ادبو ...همالك تعمس اهنأل ..لمعلاب اهعنقي نأ
 .:ةدافتصا لاسيو ةكرشلا ىف ءالعت لاس... ةقاكلا ةلآلا سرادم
 ..تامولعملا عمجيو ..مارهألا ةديرج ىف ةيوبملا تانالعإلا ارقيو
 نم ةبيرق نوكت نأ دبالو ..ةمرتحم ةسردم ةيحتل راتخي نأ دبال
 .ىتيس ندراج ىف اهتيب

 رظتني ىهو ..موي لك مث ..نيموي لك نوفيلتلا ىف هثداحت ةيحتو
 .داتعملا نم رثكأ هثيدح ىف ليطي هنأل :نوزماغتي هؤالمزو ..اهثيدح

 كانه ىقتلاو ..ىرخأ ةرم هتيب ىلإ ىمحر تفع هليمز هاعدو
 ىتفش ىلع ىأرو ..اهبناجب سلجي هسفن دجوو ةيناثلا ةرملل ةيحتب
 اهيف سلج ةرم لوأ اهآر ىتلا ةبيرفلا ةماستبالا سفن هليمز ةجوز
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 مهرودب هنوعدي ءتفع تيب ىف مهب ىقتلا نيذلا ءاقدصألا أدبو

 نودمعتي مهنأب سحأو ..ةيحتب تيب لك ىف ىقدتليو ..مهتويب ىلإ
 امئاد حمليو ..هيلع قفتم ءىش هنأك ,.اهعم هتوعد وأ هعم اهتوعد

 عم سلج املك ..تيبلا ةبحاص ىتفش نيب ةبيرغلا ةماستبالا هذه
 .ةبحف

 عاطق ..لبق نم هلخدي مل ديدج عمتجم ..هيلع ديدج ءىش لكو
 رمع ىف تاجوزو اجاوزأ مضي ءىطسولا ةقبطلا تاعاطق نم
 :ةخراص ةثونأ ..عمتجملا اذه ىف ةرطيسملا ىه ةثونألاو ..بابشلا

 ةيفتخم ةروتاتكيد ..ةريغص ةروتاتكيد ةجوز لك نإ ..ةمعان ,ةيكذ
 عمتجم ىهو ..روتاتكيدلا ىه هنأ جوزلا دقتعي ىتح ءاهجوز بايث ىق
 يف عمطت ةجوز لك ..هتحت امج سحو الو قوف ىلإ علطتلا هدوبسي
 دي ىف جيباركلاو ..ةوالع وأ ةيقرت ىف عمطي جوز لكو ..رثكأ ءىش
 ىتح ..ةوالعلا ىلإ ..ةيقرتلا ىلإ ..قوف ىلإ جاوزألا اهب نقسي ءاسنلا
 هيف ءىش لك ..رهاظم عمتجم ..رثكألا ءىشلا ىلع نهنم لك لصحت
 هوجولا ةفاظن ,ةفاظنلا ..ىفاوحلا ىلع هلك قيربلا ..حطسلا ىلع
 ىمجعلا ةداجسلا فرط عفر ىل هنأ هيلإ ليخيو ..قامعألا ةفاظن ال
 ,قينالا هيفوبلا جرد حتف ىلو ..بارتلا نم اسادكأ اهتحت دجول
 .امك امامت ءامودقو «رابودلا نم اعطقو :ةيدصم قعالم هيف دجيسف
 ءاهعمسي ال ..ةصوصخم ةغل نهل ءاسنلاو ..ةيسابعلا ىف مهتيب ىق
 ةماستيا لكو :ةوشر ةكحض لكو :ةسمفه ةرظن لك نإ ..اهحملي هنكلو
 ..اهثيدح مهفي الو ..ةيحت نعو هنع ثدحتت ةغللا هذه حملي ىهو ..ةينمأ

 نل هنإ ؟ةريدم ةطخ ىه له ..ةيحت جوزتي نأ ءاسنلا هنم رظتني له
 .ىردب ةسل ..ادبأ جاوزلا ىف ركفي ال ..ةيحت جوزتي

 ..هباصعأ ىلع ليست ةجزللا هتموعن نإ ..عمتجملا اذه هركب ىهو
 ىف رعشي وهو ..ةيحت عم عفدنم ..هيف عقدنم ىهف كلذ مغرو
 ناشطع هنإ ..مواقي نأ عيطتسي ال هنكلو ..فيعض هنأب ,هعافدنا

 ءىش لك فرعي أدبو ..رثكأ شطع ءرثكأ برش املكو ..اهيلإ امئاد
 اهجوز تقلط اذامل فرع ..اديدج ائيش فرعي موي لك ..ةيحت نع
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 اهجوز نكي ملو . عوج رد سول عي رع .لوألا

 ناك ..هبحت نأ عطتست مل اهنكلو ..طقف تاونس رشع ..اريثك اهريكي

 نوثالثو ةسمخ هتيهام لك ..اينغ نكي ملو ..ارفنم ..ايساق ..ارويغ

 تدلو ءنيتنس تلواح ..هلمحتت نأ عطتست ملو ..اهجوز عم اهتايح

 ..رخآ لجرب قتلت مل ..ءىشل ال ..قلطت نأ تررق مث ..اهتنيا امهيف
 ظفتحي نأ اريثك اهجوز لواحو ..هلمتحت نأ عيطتست دعت مل طقف

 ىلإ برهت تناك ..تنج اهنكلو ..اهتبغر دض اهدلاو ققوو ..اهب
 «برهت مث ..ليللا ف صتنم دعب هيلإ دوعتو .ءاهتاقيدص تيب
 .اهتنبا اهاطعأو ..اهقلط اريخأو ..دوعت الو

 ترت مل اهنكلو
 .عايضلاب سحت تأدب

 ..ادبأ ..ىملحي ىقتلت نأ لبقو ءتقلط نأ دعب رخآ اباش تفرع له

 نكلو ؟اهقدص اذامل ىردي ال ..ةعرسب ىملح اهقدصو ..امأم ةايحو

 تفرع تناك ىل ىتحو ..العف ةقداص اهنإ ..اهتقدص هنم ةعطق لك
 نم ناك دقف ..اهمولي نأ نم عسوأ هلقع نإ ؟مهي اذامف ..رخآ اباش

 لاوط اباش فرعت مل اهنأل اهمال هنإ لب ..باش ىأ فرعت نأ اهقح
 .اهمولب رهاظت وأ ..ةدملا هذه

 فشتكيو نوفيلتلا ىف اهملكي موي لكو ..رخآلا وه ىسن مث ..نيترم
 تويب ىف رخآلاو نيحلا نيب اهاريو ..اديدج ائيش اهتايح ىف
 ..اهماوق ىف ..اههجو ىف اديدج اتيش فشتكيو .ددجلا هئاقدصأ
 لك ..رثكأ اهفنأ ىريو ..رثكأ اهينيع ىريو ..شكأ اهتماستبا ىري
 ..هباصعأ لخاد ىف للستت اهب سحيو ..ةرم لوأل ائيش ىري ةرم
 .ةكامد ىف اهب سحي

 :اهساقنأ رفزت ىهو نوفيلتلا ىف هل تلاقو ؛موي ناك نأ ىلإ
 لاق ..طلغ ةجاح ..ةجاح ىأ ..ةجاح لمعأ ةزياع ..ةناقهط -
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 ةريغص ةكحض لالخ نم جرخت ةيوقلا هتوص تارينو هنأك :ةريغص ةكحض .

 : اهقدصي ال

 ؟ هيإ ىز -
 1 : تلاق

 افلم ةحاخ فلخاا :هاووعا نإ كفوف امدح
 ْ : اكحاض لاق
 .طلغ اهنإ سساح شتنكام سب ..ريتك -
 و : 1 ١ 1 1 : كحضت ال ..ةداج ىهو تلاق

 : هقلح ىلإ زفقي هبلقو لاق
 .ةيحت اي سب هيإ ىز -
 5 ' : تلاق

 لذنأ الو ..ىمادق ىللا زازقلا حول رسكأ ةزياع ..ةفراع شم -
 ىاومرت ىف طبعشتأ الو ..لايعلا عم ةروك بعلأو عراشلا ىف

 ١ .ىنيعلا رصقلا

 : انتمطم كحضي داع دقو لاقو

 ليلك نام .تاحاح د لك 2
 ١ : اهسافنأ رقزتو دوعت ىهو تلاق

 :ةكرايتلا نقاد تنإ ب عمسا - ضدققام يقتنع
 ::نيتش ا مالاك هريس ىف سفحتمو عئاتزو ةيلقو لق

 دقاق
 : اهتثونأب نري اهتوصو تلاق
 .كفوشأ ردقأ ىنعي -

 : هقير علتبي وهو لاق
 .ىتماو ..نيف -

 : هلجعتت اهنأك تلاق

 .تنإ لوق -
 : لاق
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 .تثفع دنع --

 ىاب ..ةسمخ ةعاسلا ..لينلا شينروك ةيحان نم نوتليهلا مادق -

 .هأب ىاب
 .نوفيلتلا ةعامس تقلاو
 .سافنالا روهيم مجاو وهو

 ..كبتراو
 - .هتايح ىف ىلوألا ةأرملا تسيل ةيحت نإ ..هكابترا رس ىردي الو

 ؟كبتري اذاملق

 فقصتي دعوملا دقي تءاجو ..ةعاس عيرب دعوملا لبق بهذو

 ىف لاقو ..هياصعأ فهرأ راظتنالا لوطو ىملح اهليقتساو ..ةعاس

 : ةدح

 .باعيملا نع ئىزخاتت مزال .تانبلا ةيقي ىز كتركتفا ام ىرمع -

 5 ل

 ىداتو ..راظتنالا لوط نم هقيض عاضو 1 ع تاعت

 ىلإ ابهذو ..ةرايسلا رادج ىق ءىبتخت ىه ..ابكرو ..ةرجأ ةرايس
 مامأ قسري ليينلا ىلع بكرم ىق ءىداه معطم ..مايخلا رسمع ىهلم

 .ةريزجلا ىدان

 .ءاقللا رركتو

 ..هدحو هيف ميقي ىذلا هتيب نع ةدعابتم تارتف ىق اهثدحي ىهو

 ىف هنحتمتو ..خبطلا ىف هنحتمتو ..امهنيب ثيدح مهأ هتيب ثيدح
 .ناكحضيو ..تيبلا فورصم

 : اهل لاق نأ ىلإ
 كلمعاح ..كسفنب ىفوشت ناشلع ..اشعلا ىلع كمزعأ كيأر هيإ -

 .اهارو ةرشعلا كعباوص ىلكات سطاطب
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 تحت اهتثونأ ىفخت اهنأك ةتباث تاوطخ ىطخت نأ لواحت ..تلخد

 ةرمحب شعتري اههجوو ..اهتيشم اهحضفت نأ فاختو ءاهبايث
 .رذحو دحت تارظن اهينيع ىفو ..اهكابترا

 .هدي ىف نيكسلاو .هطسو لوح خبطملا ةطوفو اهليقتساو
 تلاقو ..اهتكحض ىف اهكابترا عاضو ..هتأر امدنع تكحضو

 : هيلإ ريشت ىهو
 .هد كسفن ىف هلماع تنإ ىللا هيإ -
 : هرهظ فلخ نيكسلا ىفخيو ,كابترا ىف كحضي وهو لاق
 .خبطملا ىف تنك ىلصأ ..سطاطبلا عاتب ةفيرشتلا سبل هد -
 : اهيتفش نيب كحضي اهتوصو تلاق
 .ىنحيدتاح كتركتفا -

 : مستبي ىهو لاق
 ! ىكيب ىلحااح ..تقولد شم -

 ..ةقشلا ءاحنأ ىف اهلوح تفلتت تذخأ مث ..رثكآ تكحضو

 ةكيرألا قوف ةاقلم تاناوطسألاو ضرألا ىلع ةاقلم بتكلاو

 ةرطسنمو ..ىيدارلا قوف ةنوكرم لماك لامج مسر نم ةحولو
 .ناهتمم ىف ةقلعمت# لتم

 : اهينيع عيتي ىهو لاقو
 ىز اهيفوشت مزال كنإ تلق امنإ ..ةقشلا ىواسأ ىؤان تنك انأ -

 .اهيف شياع انأ ام ىز..ىه ام
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 اهنم عقي داكي ءىشك ودبت ىتلا اهتماستبا مستبت ىهو تلاق
 : ىردت نأ نود

 .ليحتسم ..ىواستت نكمم شم ىد -
 تفقوو ..ىرخأ ةطوفق اهطسو لوح تفلو ..خبطملا هةعم تلخدو

 ..ناكحضيو ..ناثداحتيو ..ماعطلا ناوهطي زاجاتوبلا مامأ هبناجب
 نايشخي امهنأك .:ةعرسب عوضوم ىلإ عوضوم نم لقتني امهثيدحو
 راذو ..ناديري ام ىلإ نالصيف دحاو عوضوم ىف اريسي نأ
 مدطصي هفتكو ..امهباصعأ ىف رانو ..امهيهجو ىف حفت زاجاتوبلا
 تفخو ..ناديلا قرتفت مث ..اهدي سملت هديو ..ناقرتفي مث اهفتكب
 ساسحإ ..ثيدحلا نم ربكأ ءىش امهنيب حبصأ ..امهنيب ثيدحلا

 .مالكلاي هنع ريعي ال

 ىقتلاو ..رخآلا اهبتاج ىلع ءاوشلا ةعطق بلقتل ترادتساو
 هابجاح دقعتو ..هيتفشب رخآلا ىلإ رظني امهالك ..ههجوب اههجو
 ذختا هناك ..ناشعترت ناتعيفرلا هاتفشو ..نيتعساولا هينيع قوف

 هذه امهيف نيتروهبم نينيع هيلإ تعفرو ..هيق دوعي نل ايتاهن ارارق
 امهنأك ..ةحتف فصن ناتحوتفم اهاتفشو ..ةكداهلا راذلاك ةنوخسلا
 .اهملؤي الأ ..اهحرجي الأ ..اهحيذي الأ هيلإ نالهتبت

 انه ..اهلك ..اهلك ..هردص ىف اهذخأ ..هيلإ اهبذج ةأجقو
 هبلقو ..ليوطلا ىقوش ةفهلاي ىردص ىف ..نيشيعتس انه ..نيقبتس
 زهت حيرلا تذخأو ةأجف هذفاون لك حتف دق ءاوهلا نأك ..قدب ..قدي
 نإ :ةيف ةنهكأت :: ةردص ىلإ ةللستسم ئهو...اههردت ناك ..ةفلض
 اهيتقش طقتلاو ..هيف رقتست هنم ناكم ىأآ ىردت ال ..عسأو هردص

 لواحي ..امهيف قرغي ..امهيف ماني ..ال ..امهلبقي ..هيتفشب نيتحوتفملا
 .اهبلق ىلإ ..اهلخاد ىلإ امهنم لصي نأ

 .ىملح اي ةيافك ..ةيافك ..ةيافك ..هحيزت نآ تلواحو
 محللا نأك ..زاجاتوبلا قوف ىوشملا محللا قيهش توص عقتراو

 : حيصت ىهو هيعارذ نيب نم ةيحت تتلفأو ..هساقنأ لك رفزي ..نكي

 .ةمحللا -
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 .محفلا نول ىف تحبصأ ةمحللاو

 هاتفشو ..امهقوف نادقعم هابجاحو .هينيعب اهعبتي ىملحو
 .ناشعترت

 طسو ىف ةريغص ةدئام ىلإ زاجاتوبلا قوف نم ماعطلا القنو
 هاتفشو ..هينيعب اهعبتي لازي ال ىهو اهلوح اسلجو ..خبطملا
 اهيتنجو قوف ناتيخترم اهانيع ..هيلإ رظنت ال ىهو ..ناشعترت
 نأ لواحتو ..ةبضاغ اهنأك .نامستبت ال اهاتفشو ..نيتروهصملا
 .لكأت الو :لكأت

 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاق ةأجفو
 ؟كتيب ىف ةقلطم ةدحاو كاعم تنإو:هيإب سساح تنإ -"
 ؛ ةشفز: ىف ناعقتري ةانحاحو لاقو
 ةقالطم ةدهاو عم ىذإ سساح ذم انآ د
 : اهينيع هيلإ عفرت ىهو ةدح ىف تلاق
 ..ةقلطمو ..مادم ..تدسس ةدحاو كاعم نإ سساح ..سسأح 50-

 : اهعانتقا لخدي نأ ديري هنأك اهوحن هقنع دمي ىهو لاقو
 .ةنونجم شيقيتام ..ةيحت اي هد مالكلا شيلوقت ام -
 كفت ىهو تماقو :ةيبصع ىف اهدي نم نيكسلاو ةكوشلا تقلأو

 : خبطملا جراخ اعيرس وطخت ىهو تلاقو ءاهطسو لوح نم ةطوفلا
 .حورآ مزال انأ -

 : احئاص اهءارو ىرجو

 .شيتشعتام ةسل ىتنإ -
 : ةرخاس ةماستبا اهيتفش نيبو تلاقو

 .ىب ىلحتام لبق «حورأ مزال -
 ..ةييصعي اهءارو بابلا تقفصو ..تجرخو «اهتبيقح تطقتلاو

 .قوعصملاك اهءارو رظني فقاو ىهو

 .اهتليل متي ملو
 .اطخأ دقل
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 اذهب سحي ىهو ..ايوق اناسنإ نوكي نأ عطتسي مل ..اقيعض ناك
 سكعلاب ..هقعض ىلع هنعت مل ةيحتو . ويس ري ماع

 هديرت اهنأ ىردي نكي مل . .رثكأ هفعضت نأ دمعتت دت اهنأ دقتعي

 .ةيوق اهسفن ىه اهنأ ىردي نكي ملو 0
 .ةيوق تسيل اهنكلو
 : اقيعض هديرت ىهو
 .هيلإ تداع دقو

 .هتقش ىلإ تداع

 .اهعم ةقشلا حاتفم حبصأو
 ريغ ةأرملاو ,ةقلطملا ةأرملا نيب ريبكلا قرفلل تملستساو

 .ةقلطملا

 ه6

 :نسطاطبلا يوحتو ةكيظستلا قع لطف ةاوش قه يملك يتم
 طسو ىف ةريغصلاا ةدئاملا ىلإ سلج مث ..ةطلسلا قبط دعأو
 تحت ماعطلا قوذتي ال ..لكأي هنأب سحي الو ..لكأي ..خبطملا

 .ةيحت ءارو ..هتايركذ ءارو هساوح لك ..هئانسأ

 .ةيحت بحأ دقل

 ضفتني هدسجو ءاهل شعتري هبلق ..هدسجو .هبلقب ..هلكب اهبحأ
 ' .اهل

 .ال ..ىرامب سحي ناك امك هدسج ىف اهب سحي نكي مل
 .ال ..لاونب سحي ناك امك هبلق ىف اهب سحي نكي ملو
 سنجلاو ..ةدرجملا ةقطاعلا ..ةيحت ىف اتعمتجا نيتنثالا نكلو

 احيصأ ..الماكتم ائيش ..رخآ ائيش احبصا اعمتجا امدنعو ..درجملا
 هضعب لمكي ناسنإلاك احبصأ ..اضعب امهضعب لمكي ةايحلاك
 .هتمق ىف بحلا احبصأ ..اضعب

 ةريثك تاظحل هب ترم دقل ؟تاذلاب ةيحت بحأ اذامل ىردي الو
 اهليختي ناك ..اهبحي نأ نكمي ىتلا ةاتفلا ةروص اهلالخ ليختي ناك
 ىلع هنيعت نأ عيطتست ..هتروث مهفت نأ عيطتست ..ةققثم يوم دادو اكذاد
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 ..ايوق نوكي نأ ىلع هدعاست نأ عيطتست ..عمتجملل رئاحلا همهف

 ىطسولا ةقبطلا تانب ةفاقث اهتفاقث ..ةفقثم تسيل ةيحت نكلو

 أرقتو ..ىزيلجنا نيتملكو ءىواسنرف نيتملك ..رهاظملاب ةقلعتملا
 هنكلو 1. عسل نسب حامل ءاكذ ..اهئاكذب اهتفاقث لمكت ىشو ..صصقلا

 اهنإ ..ةثونألا اهمسرت ةقيض ةقلح ىف رودي ..اهتثونأل عضاخ ءاكذ
 هحيرت اهنكلو ..عمتجملا ىلع هطخسب لعفنت الو ..هتروثب لعفنت ال
 هكرتتل نكلو .همهفتل ال .هيلإ عمتستو ..هطخس نمو .هتروث نم
 هرعشتل نكلو .ةعنتقم اهنأل ال ءاهذم هديري ام لعفتو ..ملكتي

 .هتلوجري

 نكلو ..هلايخ ىف اهمسري ناك ىتلا ةاتفلا نم لمجأ ةيحت نأ حيحص
 ىف لامجلا ناك ..هبحي هنأ دقتعي نكي مل اضيأ لامجلا نم عونلا اذه
 لمحتي ..حافكلا لمحتي لامج ..داجلا ءءىداهلا لامجلا وه هرظن
 نشب لاهج هتإ ..اناج الو ءاكئناه سيل انهلانحب ةيدكو ::ةكزتحملا
 .بلقلا دشيو «نينيعلا علخي لامج ..هب سحت سانلاو ,هسفني

 .اهبحأ كلذ مغرو
 ةقبطلا رصانع نسم ارصنع هسفن ةرارق ىف لازي ال هنأل امير

 هساوح ةأرملا سملت ىذلا ءميدقلا ىقرشلا لجرلا لازي ال ..ىطسولا
 هيلع رطيست امم رثكأ اهتثونأب هيلع رطيستو ,هلقع سملت امم رثكأ
 هلشنذت نأ ,ةريثكلا هتاءارق الو :ةديدجلا هتفاقث عطتست ملو ..اهقطنمب

 .ةميدقلا هتيقرش نم
 .اهعم حاتري ناكو
 .هلوح نم ايندلا أدهتو ءادهي اهعم ناك
 سحي ..فعضلاب ساسحإلا هدواعي ىتح .هكرتت داكت ال اهنكلو

 ..هتروث نع هلغش دق هفعض نأب سحيو ..راهنا دق هنم ايناج نأك

 لكل لعفنت ال هباصعأ ..دوعت امك هلوح ام لك ناطقتلت ال هانيع
 هلمع نإ لي ..سامحلاو 'ةوقلا سفنب لعفنت ال ..اهب رمي ىتلا ءاطخألا
 نأ دارأ ىذلا ىلاثملا سدنهملا دعي مل ..هلغشي ام لك وه دعي مل
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 ىف هيضقي هتقو فصنو ةيحت ىف ركفي هلق ع فصن نإ ..هنوكي
 عورشم ىلع فرشيل هل ةكرشلا حيشرت ضفر هنإ لب ..اهراظتنا
 هسفن ةرارق ىف ناك هنكلو ججحلا فلتخمب هضفر للعو ناوسأ ىف
 هساسحإو ..بهذل ةيحت الول ..ةيحن نع دعنبي نا ديري ال هنأ ملعي

 هقلقي ..هقلقيو ..همامأ مسجتي ةكيطخ ةقالع ىه ةيحتب هتقالع نأب
 اذإ عمتجملا حلصي نأ عيطتسي ال هنإ ..هتدابم ىلعو ..هسفن ىلع

 ناك اذإ الإ ادحأ حصني نأ عيطتسي ال ..هسفن حلصي نأ عطتسي مل

 .هسقن ةحيصن ىلع ارداق
 .موي ناك نأ ىلإ
 ..ىراعلا هردص قوق ىراعلا اهردصو ..ةقشلا ىف اعم اناكو

 .لماكت ةظحل ىف ناسنإلا

 : هسفن ثداحي هنأك سمهو

 .زوجتت مزال نظأ ..ةيحت -
 نم صلختلا ىف ركفي هنكلو «جاوزلا ىف ركفي ال ىهو اهلاق

 ةنخاسلا ةرظنلا هذه هيلإ ترظنو .هفتك قوف نم اهساآر تعفرو
 مث ..همهقت نأ لواحت اهنأك ةليوط ةهرب هيلإ ترظن ..ةكداهلا رانلاك
 : ىردت نأ نود اهتم عقي داكي ءىشك اهتماستباو تلاق

 1 .ىنزوجتا كلوقأل فياخ تنإ -
 : مونلا ةرجح فقس ىف ناتقلعم هانيعو لاقو

 شيعن نكمم شم اننإ تركق امنإ ..ةدك ىف شتركفام ..ادبأ -
 .لوط ىلع ىكاعم شيعأ زياع انأو ..لوط ىلع ةدك

 ,هفتك قوق اهسأر تداعأو ,هيتفش بناج ىلع ةعيرس ةلبق هتلبقو
 : دهتتت ىهو تلاقو

 .ىتنبو -
 : ةشهد ىف لاقو اهيلإ هسأرب تفتلاو

 ؟ كتنب اهلام -
 : اهيتفش نيب لازت ال اهتدهتو تلاق
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 .ىتم اهدخياح اهوبأ :تزوجتا ىل -

 .اتماص لظو ..هينيع ىف ىسألاو نيفيثكلا هيبجاح ىملح دقعو

 حسمت اهنأك :؛ىراعلا هردص قوف اهديب حسمت ىهو ةيحت تلاقو
 : هقيض هنع

 .ىملح اي ىتني نع ىنغتسا شردقأ ام انأ -

 : ةدحي لاقو
 ؟ ةدك شم ..ىنع ىنغتست ىردقتو -

 : ءاكبلا كشو ىلع اهنأك تلاقو اهتماستبا توطو
 .كنع ىنغتسا ردقأ الو -
 : ادادتحا دادزي ىوقلا هتوصو لاق

 .لحلا ..لمعلاو
 : هنع ةدعتبم شارفلا ىلع بلقتت ىهو تلاق
 .شفرعأ ام -

 : لاق

 لوط ىلع زك ليففت اع
 ىوضي ىراعلا اهرهظو .ةداسولا ىف اههجو ىفخت ىهو تلاق

 : ةينيع ىف
 انأ ةدك دعبو ..ىتنبي ىحضأ ىنإ ىنم شبلطتام ..شفرعأ ام -

 .ةجاح لك ىلع كاقفاوم
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 ..سأييب وهو ..جاوزلا نع ناثداحتي امهو ةليوط روهش ترمو
 ريمدت ..ةيحتب هتقالع عطق ةلواحم ىلإ سأيلا هعفديو ..اسأي دادزدو

 نأ لواحي ناكو ..وسقي ناكو ..تاقانخلا لعتفي ناك ..امهبح
 ..ةهفات ابوعل ..ةنئاخ ةأرما اهروصت ىلإ هلايخ عفدي ناك ..اههركي

 ..هبحل ملستسيو ..نيليو أدهي نأ ثبلي ال ناك هنكلو ..هسفن بذعيو

 ناك هنكلو ..هاسنت اهلعل ..بضغت اهلعل ..برهي ..ةأجف رفاسي ناكو
 .هراظتنا ىف اهدجيو ..دوعي نأ ثيلي ال

 .اموي هيلإ تءاج مث
 هوب 2000



 ..ناتهئات اهانيع ..ةمهاس تلخدو ..اهحاتفمب بابلا تحتف
 اهاديو ءدعقم ىلع تسلجو ..ةفحاز اهتاوطخو ..ناتقبطنم اهاتفشو
 .ملكتت الو ..نيتهئات نالازت ال اهانيعو ءاهرجح ىف

 هينيع لكب اهيلإ رظني ىهو لاقو ءاهتنجو قوف اهلبقي اهيلع لامو
 .كلام -

 :ةتمانضا تللكو
 : عزج ىف لوقي داعو
 .ةيحت اي كلام -
 : اهلخاد نم ثدحتي رخآ اصخش نأكو ءاهمامأ رظنت ىهو تلاق

 .تيطختا انأ -
 : امهرخآ ىلإ ناتعستم هانيعو ىملح خرصو
 .هيإ لوقتب -
 : مهاسلا توصلا سفن ىق تلاقو

 .فورعم لمعا ..ىملح اي شقعزتام -
 : خرصي داعو

 !؟ ىتبطختا ىلوقتب -
 : ةمهاس تلاقو

 .تبطختا ..هويأ -

 : ةلئاق تدرطتساو .هيلإ اهينيع تعفرو
 ..ممصم ناك اباب ..ىملح اي ةدك نم رتكأ مواقأ شتردقا ام -

 ..تييبلا ىف ةقانخ موي لكو ..نيرهش نم رتكأ اهلاقيب ةياكحلاو
 ةرملا ضفرأ ردقاح ىنإ ةركاف تنك ..كل لوقأ ىضراب شتنكامو
 تنكو ءدحاو ىل مدقتيب ناك رهش لك ..ةرم لك تضفرام ىز «ىد
 ..ىنقفاوي اباب ام ةياغل ءراحتنالاب ددهأو قعزأ دعقاب تنك ..هضفراب
 .ممصم اياب ..شتردق ام ىد ةرملا امنإ

 : ارخاس لاق مث 000 ىق راتحي هنأك اهيلإ رظنو
 ..و ..كتنبو -
 : ةعرسب هتعطاقو
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 .اياعم اهييسب هنإ اهوبأ عم قفتا ايام -

 : ةوسق دادزت هتيرخسو لاقو
 .هيل شينتزوجتا ام ..اهوبأ عم قفتي ردقي ىه املو -
 تجرفناو ..اهينيع ىلإةنوخسلا تداع دقو هيلإ رظنت ىهو تلاقو

 : هيلإ نالهتبت اهاتفش
 .انذاوه ىلع قفاؤئابح ناك ام ابان أل قكم شئاكامد

 نيغص باش كنأل ءكنم ريغياح ناك ..قفاوياح شناكام ىتنب ىبأو

 ىتنب دخاي هنأب ىنيذعي هيلختاح تناك كنم هتريغو ..كبحاب ىنألو
 ..ةنس نيعبرأو ةينامت هدنع ..نوجع ..هل تبطختا ىللا امنإ ..ىنم

 نم ربكأ هرمع نكميو ..ةنس نيرشسعو نينتاب ىنم ربكأ ..روصت
 .ىبخيبو :ةدك

 ..مسرلا ةدئام قوق اهب برضو هتضبق عمجو ..هرهظ اهل رادأو
 : قونخم هتوصو لاقو .هباصعأ ىلع طغض ْمك

 .هتمالسب هيإ همساو -
 .تتكسو

 : هترجنحب رجفني داكي قونخملا هتوصو لوقي داعو
 .هترضح نيم علطي -

 : هوجرت اهنأك تلاقو

 ؟ همسأ فرعت مزال -

 : خرصو :ىرخأ ةرم هتضبقب مسرلا ةدئام طبخو

 .فرعأ مزال ..ةويأ - |

 : هنم فاخت اهتأك تلاقو

 .نمحرلادبع زيزعلادبع همسا -
 : لعتفم ءوده ىف لاقو

 ' ,ىنغ اعبطو -
 : مالستسا ىف تلاقو

 .ىنغ ..هويأ -

 : لاق مث ءاهل هرهظ اريدم لازي ال ىهو ةهرب ىملح تكسو
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 .ىتما ناوجلاو -

 : دهتدت ىهو تلاق

 .لوط ىلع زوجتتب ..شيطختتي ام ةقلطملا ..ىاجلا سيمخلا -

 هتيرخسو لاقو .هيتيع ىلإ اهعفرو اهديب كسمأو ..اهل رادتساو
 : ةرارم رطقت

 ؟ ةليدلا نيف لامأ -
 : ةروعذم ىهو تلاقو

 .كل ةياج انأو ءاهسيلأ شردقأ ام -

 : طخس ىف اهدي ىقلي ىهو لاق
 .ةدك شم ..ىتفسكتا -

 : هنع اهينيع ىخرت ىهو تلاق
 :هونأ <
 لك همدقب برضيو ..ةيبصع تاوطخب ةفرغلا ىف ىطخي ذخأو

 : ريهامجلا بطاخي هنأك حاص مث ..هقداصي ام

 ..دحأو بحت ةدحاو نأ ىلع قفاوت نكمم سانلا ..سانلا ىدآ -

 عمتجملا ىدآو ..اهتنب اودخاي هتزونجتا ىل امنإ ..هءاعم شيعتو

 اوردقي اينغأ سان هيف ةسل ءانعاتي ىكارتشالا عمتجملا ..ىكارتشالا

 ..مالكلاب شم ةيكارتشالا ..ىد هيإ ةيكارتشا ..تاتسلا اورتشي

 سان شاندنع ام انحإو ..نييكارتشالا سانلاب ةيكارتشالا

 ارقفلا ىتح ..ةيلامسأرلا ةيبرت ..نييزاوجرب اهلك سانلا ..نييكارتشا

 .زوجتت لواحت ىللا تسلا تنب دخاي عمتجم هيفو
 ىلع نم اهعفرو ءاهيفتك نم اهكسمأو .ةيحت ىلإ تفتلا مث

 :هحايص ىف درطتسم وهو ءفنع ىف همامأ اهزهب ذخأو ,دعقملا

 ىتنإ ..طلغ ..طلغ هد هيلمعتب ىللا ..ةيحت اي ةنونجم شيقيتام -

 هد ..ةيوق ىكيلخ ..ىتايحو ..كتنب ةايحو ..كتايح ىلع ىضقتاح

 .الاح ..تقولد
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 : اهيفتك ىف ةزرغنملا هعباصأ ملأ لمحتت ىهو تلاقو
 ...ىتنب رطاخ ناشلع ..ىسفنب ىحضاي ..ىملح اي ىحضاب انآ -

 .شردقا ام ..شيحضا ام شردقأ ام
 3 خحرصي داعو

 ...و ..ةيحت -
 : ملأ ىف هتعطاقو

 .ىعارد ..ىملح -

 هلكو لاقو ءاهرعش نالبقت هاتفشو هردص ىلإ اهنضتحاو
 :جدهتي

 .ىتعاتب ..ةمهاف ..ىتعاتب كلك ..ىعاتب كعارد -
 : هيتفش نع ثحبت ىهو ةيحت تلاقو
 نوكاح شمو ..كلبق دح ةعاتب شتنك ام ..ىملح اي كتعاتب انآ -

 .كتعاتب لوط ىلع لضفاح ..كدعب دح ةعاتب
 .هاقشلا تقتلاو

 ظيغلاب ضبنت هباصعأو ..هنانساب اهلبقي ..ةوسقب اهلبقي ىهو
 لجرل نوكت نأ لبق هباصعأ لابحب اهقتخي نأ لواحي هنأك ..لغلاو
 هذه لكل ةملستسم ىهو ..اهنع بوثلا قزمت داكت هعباصأو ..رخآ

 .ةوسقلا هذه لك ديرت اهنأك ..ةوسقلا

 .فعضلا امهفلو

 ء.اهقعضو

 : سآي ىف لاقو جورخلاب مهت بابلا دنع ةفقاو اهيلإ رظتو
 .ةدك دعب كفوشااح شم اعبط -

 عقي داكي ءىش اهناك ىدبت ىتلا ةماستبالا هذه مستبت ىهو تلاق
 : ىردت نأ نود اهنم

 .ىملح اي كسفن نم كلاي دخ ..نظأ -
 : ريخآلا عادولا اهعدوي هنأك صالخا ىف لاقو
 .ىكاعم اثير -

 3 141[ 8 مهي ءىش ال الا



 نأ ىنمتي ناك دقل ..ةنيزح ةماستبا هيتفش ىلعو ..اكداه هتكرتو
 اهتعّطق نكلو ءوه اهعطقي مل ..تعطقنأ دقو ..ةيحتب هتقالع عطقي
 اهنإ مهملا ..هلامو ..هتددح ىذلا تقولا ىقو :ءتدارأ امدتع ..ىه

 ةطقن الب ..ايوق اناسنإ دوعي نأ نآلا عيطتسيو ..هتايح نم تجرخ
 .هنوكي نأ دارآ ىذلا ناسنإلا ..ةدحأاو فعض

 نل هنإ ..ران نم خوراص هردص ىف قلطنا نأ ثيل ام ..نكلو
 هنإ ..باذعلا مهي ال ..بذعتي أدبو ..رخآ لجرل تحبصأ ..ادبأ اهاري

 نآلا حبصأ هنأ مهملا ..هيلع ىضقي ىتح باذعلا لمتحي نأ عيطتسي

 ..هب لصتت نأ نود رمي موي لوأ ..ةيحت هب لصتت مل موي رمو
 ,هيتيع ىف ىدبي باذعلاو ..باذع نم ةرطق هيف ةظحل لك ..ءىطب موي
 نع ثحبي هنأك هلوح تفلتي عراشلا ىف ريسيو ..هيتقش قوفو
 نأ ديري هنكلو ..ةيحت ىري نأ ديري ال هنإ ..نمحرلادبع زيزعلادبع
 ىف قلحبي هب رمي نزوجع لجر لكو ..نمحرلادبع زيزعلادبع يري
 .ءاينغألا لكو ..زيجاوعلا لك هركي هنإ ..ههركيو ..ههجو

 .ىهتنا دق موي باذع نأل حرف ..حرفو ..مويلا نمو

 ىف تلاقو :نوفيلتلا ىق ةيحت هب تلصتا ىلاتلا مويلا ىفو
 : ىسألا هبوشي توص

 .ىملح اي كيلع نمطاب انأ -
 : ةيوق ىدبت نأ لواحي ةجهل ىف لاقو هباصعأ طبضو
 :يتمطا
 : تلاق

 .ةجاح ىأ ..ةجاح كل لمعأ شردقأ ام -

 : لاق

 .ركشتم -

 : تلاق

 امنإ ..هيإ كل لمعأ ةفراع شمو ..ىببسب بذعتتب كنإ ةفراع انأ -
 .اهيلع ىللوق اهزياع ةجاح ىأو ..ىملح اي ىنرذعا
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 : ةتوبكم ةدح ىف لاق

 9 حيحص ىنيدعاست ةزياع دج

 : سامح ىف تلاق

 .ىملح ب جوحص 5-8

 : مزح ىف لاق
 .ىنات شينيملكتام -
 : تلاق مث تمدص اهنأكو اليلق تتكسو

 .ىاب ..رضاح ..كحيري هد ناك اذإ-

 .اهدعب هب لصتت ملو
 ..مايالا عم فخي باذعلا نآ دقتعي ناكو ..باذعلل هدحو هتكرت

 نأ لواحيو ..هليق ىذلا نم ربكأ هباذع موي لك ..دتشي هنكلو
 هنأل هجوزتت نأ تضفر دقل ..اهتقيقح ىلع نآلا اهاري هنإ ..اههركب

 ةسمخ هبترم ناك لوألا اهجوز نإ هل تلاق اهنأ ركذتو ..رهشلا
 رخآ جوزتتو نيثالثو ةسمخب الجر قلطت فيك ..اهينج نيثالثو
 نيتيم ..اينغ ىناثلا اهجوز نوكي نأ بجي ..ال ..نيثالثو ةسمخب
 يلع اهتفهل ركذت ..رهاظملل اهبح ركذتو ..ةثامثلث ..رهشلا ىف هينج
 اهتدابع ركذت ..ةنيمثلا روطعلل اهبح ركذت ..ةيلافلا بايثلا.
 نأ تضفر امدنع اهتنبأ ىف ركفت نكت مل اهنإ ..ال ..تارهوجملل
 ,روطعلاو بايثلا ىف ركفت تناك ..ىنغلا تجوزتو هجوزقكت
 له ىردي ال هنكلو ..رثكاو ..رثكأ اههركي نأ لواحيو ..تارهوجملاو
 ٠ ؟ةيهاركلا دح ىلإ اهبحي مأ ..بحلا دح ىلإ اههركي

 .مويلا اذه ىف هيلإ تداع نأ ىلإ
 .نيعوبسأ ىوس اهجاوز ىلع ضمي ملو تداع
 .ةقعض هيلإ داعو
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 لكو ..زبخلا لك لكأ ..هلك ماعطلا ىلع ىتأ هنأ ىلإ ىملح هينتو
 .ىردي نأ نود ..ةطلسلا لكو ..سطاطبلا لكو ..محللا
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 ةلخادتم .هلقع ىف ةكبترم هتايركذو .نوحصلا لسغي ماقو
 ىف ددرتي لازي ال لاؤسلاو ..ةدقعملا طيخلا ةركك ءضعب ىف اهضعب
 : هيلع حليو هلقع

 ؟ ةيحت نم صلختي فيك
 ..متي ملو ..ةيتيع ضمغأو ..رونلا افطأو ..هشارف ىق دقرو

 .هلقع ظقوي لازي ال لاؤسلا
 ؟ةيحت نم صلختي فيك
 تحت هقرأ لمحي ةكرشلا رقم يلإ بهذو ءيلاتلا مويلا يف ماقو

 .هلقع فصنب هلمع رشابيو .هينيع
 ,نوفيلتلا ىف ةيحت هب تلصتا :ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىفو

 .ءىنه مون دعب بءاثتت اهنأك ىخارتملا اهتوص عمسو
 ؟ ىملح اي ىنم نالعز ةسل تنإ -
 ىتح هحايص متكي نأ لواحي ىهو داح بضغ ىف لاقو

 : بتكملا ىف هؤالمز هعمسي ال
 دو ةسش ان عما د
 : ةفكاح اهنأك ةعرسب تلاقو :ةيضخي تسحأو

 .ىاب ىاي ..تقولد ملكتأ ةرداق شم ..ىملح اي تقولد شد -

 :ناتمزاح .:ناتناح ةاتيغو
 .ةيحت نم صلختيل قيرطلا دجو دقل
 .جوزتيس

 .هءارو ىفتخي اطئاح ةيحت نيبو هنيب ميقيس
 لأسي نأب مهي هنأك ,ةيبصع ىف هلوح تفتلا مث ..هيتفش مزو

 .الاح ..مويلا اهجوزتي ءسورع نع هليمز
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 :ءاسم ةسداسلا ةغاسلا ىف هتيب نم. ىملخ جرخ
 ناميلس عراش ىق راسو «نولطنبلاو صيمقلا ايدترم
 . هسافنأ رفزي ؛:نيتفشلا مومزم ءنيبجلا بطقم ءاشاب

 ىق درطتسا املكو ..ةيحت ىف ركفيو ..قيضو للم ىف |[ ]
 ريكقتكلا درجمل هسقن فخستسي هنإ ..هقيضو هللم دتشأا ,هريكفت
 ..هريكفت لغشت نأ بجي ةيحت نم مهأ ةريثك ءايشأ كانه نأ ..اهيف

 هققوم لدحي نأ بجي ىتلاو هلوح عشت ىتلا ةريثكلا ءاطخألا ..هلمع

 عورشملا ىف ركفيو ..ةيحت ىف ركفي لازي ال وهف كلذ مغرو ..اهنم
 .جوزتي نأ ..اهنم صلختلل هدعأ ىذلا

 نم صلختلا درجمل جاوزلا ىف ركفي وهو اضاعتما هيتقش بلقو
 .ةيحت

 .فعضلا ىهتنم اذه

 ؟ىرخأ نم صلختلا ىف ةبغرلا درجمل ةدحاو نم جوزتي فيك
 ؟ةدحاولا هذه بنذ امو
 ةدعاس دق جاوزلا نإ ..؟ةيحت نم هصلخيس جاوزلا نأ هاردأ نمو

 ةرمتسملا هتبغر مواقيو ءاهتاوزن مواقيو ءاهءاقل مواقي نأ ىلع
 دحآ هصلخي نلو ..همد ىف ءهيلق ىف ءهباصعأ ىف ةيحت نكلو ..اهيلإ
 .هسقن ىف الإ اهنم

 .هدعاسي دق جاوزلا نكلو
 ةيحت ىف ةتامشلاب رعشي هنإ ..ةرم ةيساق ةماستبا هيتفش ثلعو
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 .اهديكي ءاهظيغي ءاهنم مقتني هنأك رعشي ..جاوزلا ىف ركفي امدنع

 .روعشلا اذه درطي نأ لواحيو

 .ثيبخ روعش هنإ
 .دقح روعش
 ,هتالؤاستو هراكفأ ىف درطتسم وهو سيبوتألا ىملح بكرو

 .ةضقانتملا ةكبترملا هسيساحأ نم ةعبوز ىف قراغ
 : لاقو ىراسمكلا هنم برتقاو
 .ركاذت -
 .ىملح هبتني ملو
 : حاصو هتوص ىراسمكلا عفرو
 ؟داتسأ اي ركاذت -
 ميش اهنا ىف ةقراغ ةثاذإ هعمس ال ىفلخو
 1 حيصي يراسمكلا داعو
 .ركاذت ..انيخأ اي ركاذت -
 الئاق ىراسمكلا درطتساو ..نيتهئات نينيع هيلإ ىملح عفرو

 :ةدحب

 .كبيج نم هعلط ..هينوبأ ىل ىلوقتاح تنك اذإ -

 هتولطنب بيج نم هتظفحم جرخي ىهو لاقو :ىملح هبنتو
 : ىفلخلا

 .ىلاب دخاو شتنكام ..فسآ انأ -
 .هراكفأ ىف هوتي داعو ..ةركذتلا نمث ىراسمكلا لوان مث
 ىراسمكلاو ..نارخآ نايكار الإ هيف سيل ..ضاف سيبوتألاو

 ليطيو ..ىملح ىلإ رظني ..سيبوتألا ماس نجاح ىلإ دنتسم فقاو
 عقرف هيلع ةبصنم ىراسمكلا تارطنب ىملح سحأو ..هيلإ رظنلا
 ضفخ مث ..ةفيفخ ةماستبا مستباو ,ةفطاخ ةرظن ىف هينيع هيلإ
 .هراكفأ ىف هوتي داعو .هتماستبا تشمكناو ,هينيع

 هتارظن لك بصي لازي ال ىهو لاقو ىراسمكلا هنم برتقاو



 ؟ لح تيقل -
 : ةشهد ىف لاقو هينيع ىملح عفرو
 ؟ هيإ لح -
 :: اهم ىرابسكلا لاك
 تدقتعا ..كسردأ لواحأو كل صبأ دعاق انأ لصأ ..كتلكشمل -

 :.ناريح تنإ ..نالعز شم كنإ تفشتكا نكل ..نالعز كنإ لوألا ىف
 .ةلكشم هدنع نركي مزال ناريحلاو

 : هالابم الب امستبم ىملح لاقو
 .باكرلا للحت ىواغ كنإ رهظي -
 ْ : ىراسمكلا لاقو
 ,ةماعلا ةيوناثلا ىلع لصاح انأ ..باكرلا للحأ ىواغ انأ ..العف -

 ةيلك ىف ثمدق تنكو ..ىميلعت لمكأ ىوان انأو :,ىراسمك تلغتشاو

 تطلتخاو ,تلغتشا ام دعب نكل ..ةيزيلجنإلا ةغللا مسق بادآلا
 ..ةفلتخم هوجو ..نيفطظخم سان ..ةبيرغ تاجاسح ىنتلباق ..باكرلاب

 تيدتباو ..سوفقنلا ىف امنإ ءلكشلا ىف شم فالتخالا نإ تيسحو
 هد ىرتايو ..؟هيل قعزيب هد لجارلا ىرت اي ..سوفنلا ليلحت ىوغأ
 ةركذتلا عقد نم برهيب هد هيجولا ذاتسألا ىرت ايو ..؟هيل كحضيب

 ..ةفسلفلا مسقل .ىزيلجنالا مسقلا نم لوحأ ىتإ تررقو ..؟ هيل
 .رتكأ سانلا فرعت كيلختب ءذلا ةفسلفلا

 : عستت هتماستباو ىملح لاقو
 .ناريح ىنإ تفرعو -
 : ىراسمكلا لاقو
 .ادج ناريح -
 : كحضي داكي وهو ىملح لاقو
 .؟ ىتريح ىف هيإ لمعأو -
 : مزحي ىراسمكلا لاقو
 .كيف ركفت ىه اهبيس ..اهيف شركفتام -
 : ةشهد ىف ىملح لاقو
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 ؟ ىد نيم -

 : ةفسالفلا ةماستبا امستبم ىراسمكلا لاقو
 ةيفطاعلا لكاشملاو ..ةيفطاع ةلكشم اهنإ دكأتم انأو ..كتلكشم -

 ..كمسج شختي ىللا تابوركيملا ىف ركفتب تنإ ..تابوركيملا ىز
 تاركلا ءبوركيملا شخيب ام لوأ ..اهيف ركفيب كمسج امنإ ..آل ءاعبط
 تنإز ::بوركسسلا نع نرصلا نلقو .لدكيسككي ءانضتينلا
 لمعت كترضح ام ريغ نم ؛بوركيملا تومي ام ةياغل ..سساح الو
 ..اهلحت ردقتاح شم تنإ ..هد لكشلاب ةيفطاعلا لكاشملاو ..ةجاح
 اهلحتاح ىللا ىه كسفن امنإ ..اهنم كجلاعي روتكدل حورت شردقتام
 ةفوافمل مدلا ىف نانعيب تارك هنلاام ىز ..كيلامحاحب ىللا فو
 :هصقا لكاشم ةيواقعا سنلا نف ءاضيب تارك هيف:تايؤزكيملا
 اهجدلَغَو

 : ىملح لاقو
 .هللاو لوقعم -
 : هك نق لؤقي ىراسمكلا داعو
 نيبذعتم سانلا لك نامز ناك ءةدك الول فرعت ..لوقعم اعبط -

 امنإ ..باخ هبحو ءةرم بحو الإ ايندلا ىف دحاو شيفام ..نيناريحو
 .تابوركيملا لتقيب ام مسجلا ىز ..ةبيخلاب ساسحالا لتقتي سفنلا

 :ىراسمكلا ةشقانم ىلع هلابقا نم بجعتي ىهو ىملح لاقو
 ىف ركفت كنع بصغ كيلخي ملألاو ..ملّؤتب لكاشم هيف نكل -

 .هيلع بلغتلا
 ْ : ىراسمكلا لاقو
 انبز ام ةياغل ,هلامتحا ىف ركف ..هيلع بلغتلا ىف شركفت ام -

 .هنم كيلع بوتي
 : امستبم لازي ال وهو ىملح لاقو
 دحاولا مزال ..ةيبلس ةفسلف ىد ..كيأر ىلع كقفاوم شم انأ -

 كاشم تناك ول يدتح. ةكاشم ىحتو سفن نحت ىباجيا ىنقيي
 .ةيقطاع
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 : ديدح بكارل ةركذت عطق نأ دعب ىراسمكلا لاقو

 ردقت ..كفطاوع ىف الإ ..ةجاح لك ىف ىياجيإ ىقيت ردقت تنإ -

 ىف ىباجيا ىقبت ..كبجعت ىللا ةلغشلا رايتخا ىف ىباجيإ ىقبت
 تحلا 9 بحنلا 13 كقظاوت ع اضتإ .:كلمع ىف ..كتشيرع نست
 نأ اهانعم ةملك باذجنإلاو ..اولياقت نينثا نيب باذجنالا هساسأ
 .كتدارا نم ىوقأ ائيش كانه

 .لاقو قئاسلا ىلإ تفتلا مث ,ةذفانلا لالخ نم ىملح تفتلاو
 ةدارإلاو ..باذجنالا ةمواقم ىلع ةردقلا اهانعم ةملك ةدارإلاو 4

 ؟ بادآلا ةيلك
 : لاؤسلا نم ةشهد ىف ىهو ىراسمكلا لاقو

 .ةيفات هذي
 : لوقي ىهو ءىملح فقوو

 .ةشقانملا لمكن ةيناث
 رظني ىراسمكلاو ءامامت فقي نأ لبق سيبوتألا نم ىملح زفقو

 ىلع ىراسمكلا لعل ..هراكفأ ىف ىرخأ ةرم هأتو ..فيصرلا

 هتارك اهلتقت نأ ىلإ .همد ىفو هتايح ىف ةيحت كرتي نأ ..اهسفنب

 مث ..هلمحتب هسفن عنقي لب ,ملألا مواقي الأ لضفألا لعلو ..ءاضيبلا

 وهف نذا ..رخآ الجر تجوزت ةيحت نأل ملآتي هنإ ؟هملأ رس ىه ام
 هنأب ساسحإلا ملأ ال ..ةريغ ملأ ..رخآلا اذه نم راغي هنأل ملأتي
 هذه ىلع جرخ دقل ..اهب نمؤي ىتلا ءىدابملا نم أدبم ىلع جرخ

 هسفن ىلع كحضي هنإ ..جاوز الب ةيحت د دسج ذخأ ذنم ءىدايملا

 ىه امنإ .ءىدابم الب اناسنإ هتقيقح ىف ناك امير ..ءىدابملا هذهب
 .رخآ لجر ىأ نم لجر ىأ راغي امك «ةيحت ىلع راغي ناسنإ طقف
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 ةطوفب ةدئاملا حسمي ىنحنا مث .همامأ فقوو .ءنوسرجلا ءاجو

 .هب سحي ال يملحو ..هدي ىف
 : لاق مث .نوسرجلا حنحنتو
 قيفوت ىسو دمحم ىس امل ىنتست الو :تقولد ةوهقلا بيجن -

 ؟ اولصوي
 : هيلإ رظني نأ نود ىملح لاقو
 تقود ةحام شيستام :,ئدتسا:-
 .نوسرجلا دعتباو
 : اييرغ الاؤس هجاوي هسفن ىملح دجوو
 ؟ ةيحت هبحت له
 رطخي مل لاؤس ..لاؤسلا اذه هجاوي ىهو ةشهد هانيع تعستاو

 ..نكلو ..هب املسم ائيش هل ةيحت بح ناك دقل ..لبق نم هلاب ىلع
 نم جوزتت نأ عيطتست تناك له ..بحلا اذه شقاني نأ بجي نآلا

 ةأرملا هذه نأ ءهانعم بحلا نإ ..ال اعطق ..ال ..هبحت تناك ىل ,هريغ

 كلمي ال ءاريقف لجرلا اذه ناك ول ىتح ..لجرلا اذه الإ قيطت ال
 نم ؟فيك ..رخآ الجر قيطت نأ ةيحت تعاطتسا فيكف ..هبترم ىوس
 نأ عيطتست تناك ضورفلا ًأوسأ ىف اهنإ ..لوقعم شم !! اهتنبا لجأ
 اذامل ..هديرت اذامل نذا ..هبحت ال ..هبحت ال اهنإ ..جاوز الب ىقبت

 .هب اهطبري ءىش ىأ ؟هيلع رصت اذامل ..هب قلعتت
 !؟ سنجلا
 !؟ سنجلا درجم

 هدروتسست ىذلا روثلا ىلع اهدنع ديزي ال هلعل ..سنجلا هلعل

 .روث درجم ..ادنلوه نم ةعارزلا ةرازو

 نمو ..ةيحت نمو ..هسفن نم نافرق هنأب سحأ ..هؤاعمأ تبلقناو
 .اهلك ايندلا

 ه6
 قوف ريسي . .ةلماكلا هتلح ايدترم . .ىهقملا ىلإ دمحم لصوو

 لك ىف اهعفري .هنيبج قوف هرعش نم ةلصخو «نيتليوطلا هيقاس
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 .هبناجب سلجو ءىملح حفاصو ..ةيلاتلا ةوطخلا ىف طقستل ,ةوطخ
 نري هتوصو .هيتفش نيب ةولحلا هتماستباو هيلإ رظني وهو لاقو

 .كلام -

 : هساقنأ رقزي وهو ىملح لاقو
 .شيلام -
 : ةريغص ةكحض كحضي ىهو دمحم لاقو

 .ىنيجاع شم كلكش -

 : ىملح لاقو
 .ىنبجاع الو -

 ههجوي دق لاؤس نم برهي هنأك لاقو ءدمحم ةيحان رادتسا مك

 .ءانس عم هيإ لماع ..ىل لوق -

 : دمحم لاقو

 .ةجاح الو -
 هتاربنو ةلماكلا هتيصخش درتسي أدب دقو ءوده ىف ىملح لاقو

 : هقيدص بناجب ىهو ةيوقلا
 .متزوجتا شم متنا ..ىازإ ةجاح الو -
 : همامأ رظني ىهو دمحم لاقو

 .انحإ ام ىز نيشياع ةسل -
 : هتريح رفزي هنأك ةعرسب لاقو ىملح ىلإ تفتلا مث
 ؟ انزوجتا ام دعب لصحي مزال ناك ىللا هيإ -
 : مستيي ىهو ىملح لاقو

 :ةعئاتب الو
 : ةيبيصع ىف دمحم لاقو

 ىللا ..ةجاح لصحي هنإ ةرظتنم سانلا لك نإ سساح انأ سب -
 ..ةديدج رايخأ ىتم نيرظتنم اونوكي ام ىز ىل اوصبيب ةقرفلا ىف
 تقب اهسقن ءانسو ..هيإ لماع ىنلأسي :عراشلا ىف ىنلباقي ىللاو
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 مزال ىللا هيإ فراع شم .ةجاح مهاف شم انأو ..ةبيرغ اهتلاح

 .لمعتت مزال ةجاح هيف نإ عنتقم شمو ..لمعتي
 : هدسحي هنأك دمحم ىلإ رظني وهو ىملح لاقو
 نيف نينكابسو# .ىاذإ نيشياع متنإ فرعت ةزياع سانلا -

 .ةدك ىز ىللا تاجاحلاو

 :ةعيفرلا ةليوطلا هعباصأب ةدئاملا ىلع رقني ىهو دمحم لاقو
 ريفغناح .نيق نينكاسو ..ىازإ نيشياع انحإ نيفراع مه ام -

 .هيل اننكس ريغنو ..هيل انتشيع

 : ىملح لاقو
 .نيزوجتم نينتا متيقب ناشلع -
 : ةعرسي دمحم لاقو

 شم انأ ..ضعب اوبحيب نينتاو ..نيزوجتم نينتا نيب قرفلا هيإ -
 .قرف فياش

 : نانح ىف مستبي وهو ىملح لاقو
 نكمم امنإ ..ةليع تحبصأ .درف تنك ام دعب كنإ ىنعي زاوجلا -

 ةليع ىقبت ام ريغ نم بحت
 : ءاكبلا كشو ىلع لفط هنأكو دمحم لاقو
 .ةليع ىقبأ زياع شم ..ةليع ىقيأ شتركفام انأ -

 : ءودهلا سفني ىملح لاقو
 .ءاتسو -

 : دشأ ةيبصع ىف دمحم لاقو

 .هيإ ةزياع الو ..هيإ ىف ركفتب ءانس شفرعأ ام --

 ..هقيدص بعتيف هشاقن ىف رمتسي نأ ىشخ ..ىملح تكسو |
 : لاق مث ..ضرألا ىلع هعضيل ءلايخلا ملاع نم هعزني نأ ىشخ

 .ىجيي ام قيفوت لاب ىلع هأب ةوهقلا بلطن نظأ -
 : ءىش همهي دعي ملو ؛ءىش لك ةأجف ىسن هنأك ءاكحاض دمحم لاقو

 ةعاتب ىز ةقانخ لمعيو :قيفوت ىجيي ام ليق بلطن قحلن انحإ -
 .حرابمإ
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 ..ةوهلقلا نم نيلاجنف نوسرجلا نم بلطو ءيملح كحضو
 .طوبظم

 : لاق مث .هلاجنف نم ىملح فشرو ..ةوهقلا تءاجو

 .كيز لمعأ ركفاب انأ فرعت -
 : ةشهد ىف دمحم لاقو

 ؟ هيإ لمعت -
 : ةيرخس اهيف ةماستقبا مستبي ىهو ىملح لاقو
 .زوجتأ -
 : دمحم لاقو

 ريغ نم لصحت ةجاح هد زاوجلا نإ ىل ًايهتم سب !؟حيحص -
 ىقبت ..تارايسلا ثداوح ىز ..اهيف شركفي ام دحاولا ةجاح ..ريكفت

 كدنع ةيافل نلط ةييرغ ىقالث ضيت :قفيسصرلا ىنلط ىشام

 هل اوباجو زوجتا ىبحاص دحآو ةبون ..كتزوجتاو كل تعلط ةدحاو

 .فاعسإلا

 .دمحم ءاطغ عزن نأ ىلإ ءلوفقم مقمق ىف انوزخم

 : لاقو ,ةولحلا هثماستيا هيتفش ىلعو دمحم هيلإ رظنو

 !دج علتاي اك[ :بهيإ ىلع كحضتن >

 .ءانس تزوجتا أمل فاعسإلا كلوباج تنإو -

 : ةعرسب دمحم لاقو

 .ةفاشإلا ليي عسيو ةزارق ىلوباج -ل -
 .كحضي ىملح داعو

 ىق ريكفتلا ىلإ ةعرسب لقثني هسفن دجوو ..هتكحض تباذ مث

 ىف هائيع ثهاتو ..هسأر ًالمتل ةأاجف تزفق هتلكشم لك ..ةيحت

 : ىملح ىلإ رظني ال وهو دمحم لاقو
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 .ةدراهنلا رخآتيح قيقوت رهظي -

 : هالابم الب لاقو ءدمحم توص ىلع ىملح هبنتو

 .تممأتا ام دعي ةكرشلا ىف لوغشم نكمي -

 : ةجاذس ىف دمحم لاقو
 ؟ هيل -
 : بجعت ىف ىملح لاقو

 ؟ هيإ هيل -
 : دمحم لاقو

 لتصدي نكس نللا هيل: ةعرشلا تمنت اق وغي لشتي هيل -

 سعي ةجاذل شفق وقو تلح لاقو
 هيإ كيأر تنإ ..ريغتت ةرادإلا نإ ةيافك ..ريتك تاجاح لصحي -

 بحس مث ..هيتفش المت ةولحلا هتماستباو ىملح ىلإ دمحم رظنو
 تارظن هينيع ىف تعفتراو ؛ههجو مهجتو .,ةدحاو ةرم هتماستيا
 اطيل توف لاقو قاب ىلع امتاس عضوو:ةرهظ شو .ةداج
 سلاج ىهو ,هءاقدصأ شقاني ىذلا فقثملا ذاتسألا رود لثمي وهو
 : ىهقملا ىق

 ةيكيمانيدلا ةوطخلا ىه ميماتلا نإ ىملح ذاتسأ اي عقاولا -
 ,ةيزاوهألا ممق ىف ىلاعتملا ىروشلا عفدلا نع تببست ىتلا ةيروثلا
 . ,ةيرتسشلا ةيكنملفلا ةيلايريسلا ةيكيتنامورلا نوطب ىف عقاولاو
 ...و ..ىكينومهلفلا لماكتملا عمتجملا رظن ةهجو نم نكلو

 : الئاق هعطاقو ىملح كحضو
 .ادبأ دج ملكتت ام كرمع تنإ ..دج ملكتا ىخأ اي -

 : ةولحلا هتماستيا هيلإ تداع دقو دمحم لاقو

 .هد مالكلا اولوقيب ,دج اوملكتيب ىللا لك كتايحو -
 : ىملح لاقو
 .ليدمت ريغ نم ..كيأر عمسأ زياع انا-
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 : هالابم الب لاقو هيقتك دمحم زهو

 .ميمأتلا لمع ىللا وه رصاتلادبع لامج شم -
 : مل ناو
 .هويآ -

 : لوقي دمحم داعو

 علط ىللا وهو ..ةروثلا لمع ىللا وه رصانلادبع لامج شمو -

 : ةشقانملا نم قهزي أدب دقو دمحم لاقو

 نسحألا ىقبي ءهطوسبمو ديعس دحاو تيقل اذإ ىنعي ..ةبيرغ -

 سانلا فياش انأ ..هتداعسو هطاسينإ ىف هكراشت كنإ نسحألا

 حرقأو مهل حرفأ ىنإ ..مهاعم طسبنا ىنإ مهملا امنإ ..مهطاسينا
 .مهاعم

 تو ل ا

 7 : دمحم لاقو

 سانلا لك . .هريغ ةداعس ىف ركف دحاو لك ول . .مهم شم -

 .ءادعس ىقيتاح

 : ىملح لاقو
 .كتخباي -

 + هيل نب اي
 : ىملح لاقو
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 .ىأر شكلام ناشلع -
 : كحضي وهو دمحم لاقو
 .كلابقع -
 : همالك مدي ىملح لاقو

 كيز اهلك سانلا ناك ىل .. ىأر شمهلام سانلا لك ناك ول امنإ -
 شم هدحول لامجو ..رصانلادبع لامج مهنم علط شنكام ..ةدك
 دلبلا ناشلع ..ىأر مهل نوكيو ءاوركفي ريتك سان مزال ..ةيافك
 .مدقتتو ىشمت

 : ةالابم الب هيفتك دمحم زهو
 ىقسبت سانلا نياع انأ ..ىيز ىقبت سانلا زياع شم انأ -

 .سنو ..ةطوسيم

 : ىملح لاقو

 .ةطوسيم ىقبت سانلا ىتمإ فرعت مزال -
 : لمحم لاقو

 ! لثمأ امل ..فراع --

 : ىملح لاقو
 ..ةيف صصختي رول ..ةايحلا ىف نيرود هل دحاو لك ..بقاوستت -

 ..ليثمتلا ىف صصختم تنإ ىنعي ..هلك عومجملا هيف كراشي رودو

 راطإ مسرتي ىللا ..هكك عومجملا صخب ىللا ةماعلا ئاسملا ىف
 ةيموسقلا مهفنو ..ميمأتلا مهفنو ..ةيكارتشالا مهفن مزال ..عمتجملا

 ىرودب موقااح انأ الو ءلثممك كرودب موقتاح نكمم شمو ..ةيبرعلا
 .عمتجملا ىف انرود انمهف اذإ الإ سدنهمك

 تدتحاو ههجو مهجت مث ,هيذيع ألمي حرملاو هيلإ دمحم رظنو
 رود لثمي داعو ءقاس ىلع اقاس عضوو ءهرهظ دشو «هتارظن
 توص ىف لاقو ..ىهقملا ىف هءاقدصأ شقاني ىذلا فقثملا ذاتسألا

 : ظيلغ

 فيفالت نم عبانلا يقبطلا قطنملا ..ىملح ذاتسأ اي فوش -
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 ةيسيلوب ةيستح هل :ةيفوشرخلا ةينيلاتسلا ةينينيللا ةيسكراملا
 ,ىمدقتلا ىراتيلوبلا ىزاوجريلا عمتجملا نطاب ىلإ لصت ةيراشكنا
 ةيعيلط ةبهتلم ناتسأب عومت ىتلا ةيلاضنلا بوعشلا نإق هيلع ءانبو
 ...و ..ةيتاذلا ةينآلاب مدطصتو .ةيغالب ةيحافك

 : اعجابك ىفلح ةحطاقو
 متاح نع .ةاكس الخ بيطاد
 : لاقو دمحم كحضو

 .كمهي الو ..ملكتا ال -
 : ريبك لفط هنأك حرم ىف لاقو هعبصأب راشأ مث
 .لصو قيفوت -
 ؛نيضيرعلا هيفتكب سانلا محازي وهو ىهقملا قيفوت محتقاو

 هانيعو ءحيذلل هسأر مدقي هنأك ..مامألا ىلإ دودمم عيرملا هسأرو

 هيراش عفرت ةجزللا هتماستباو ءاطشن ءاكذ ناعشت ناوادوسلا
 .ريبكلا هفنأ فرطب هقصلتو ريغصلا

 رظني وهو هيلع سلجو .ةرواجملا ةدئاملا لوح نم ادعقم بذجو
 : الئاق .ففأتو لاعت ىف ىهقملا نوسرج ىلإ

 .دلو اي ماوق ةوهق -

 .اتكلتم افقاو لظو ءظيغ ىف نوسرجلا هيلإ رظنو
 : قيفوت خرصو
 .ةدايز ركسو ليقت نب ..ةوهق كل لوقاب ..كل نسحأ كرحتا -

 فرطب هل ةرواجسلا ةدئاملا ةفاح طبخي ىهو نوسرجلا لاقو
 : اهلمحي ىتلا ةطوفلا

 .رضاح ..قيقوت ىس اي رضاح -
 : عستت هتماستياو الئاق ىملح ىلإ قيفوت تفتلاو
 .ةدراهنلا نيم تلباق فرعت -

 : الئاق دمحم ىلإ ةيفوت تفتلا ,ىملح دري نأ لبقو

 .سيرع اي كيزا ..دمحم اي كيزإ -
 : الئاق ىملح ىلإ تفتلي داع مث
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 ؟ ةدراهنلا نيم تلباق ركتفت -
 امهنم لك ىتفش ىلعو قيفوت ىلإ نارظني دمحمو ىملحو

 جرخي نأ عيطتسي ال هنأكو ءاديج هنافرعي امهنأك ,ةكداه ةماستيا

 .ةديدج ةأجافمب امهيلع

 : ءوده ىف ىملح لاقو

 ؟ نيم -

 : سامح ىف قيفوت لاقو

 ؟ نيم ىمهف -
 : اسامح دشأ ىهو قيفوت لاقو
 .لوألا داؤف ةسردم ىف انليمز .رهوج ىمهف -
 : ةيرخس ىف عستت هتماستباو ىملح لاقو
 .مكعاتي ديدجلا ريدملا تارم ىخأ ..هآ -

 : ةدح ىف لاقو ء.بضغلا قيقوت لعتفاو
 هنإ ىنمهي امنإ ..ريدملل برقي هنإ شينمهيام انأ ..هيإ كدصق -

 .ةسردملا ىف انليمز ناك
 : دمحم لاقو

 .هد ىمهف ةركاف شم انأ -

 : قيفوت لاقو
 ىللا ىخأ اي ىمهف ..دح ركتفت الو ؛ةجاح ركتفت ام كرمع تنإ -

 ىذا ةسضاخ ةئيس ىف اك
 : امستيم دمحم لاقو

 .ىل تلق ..نآ -

 : هيتفش نيب ةرخاسلا هتماستناو ىملح لاقو
 ةفدص :هئلباق اعيطونح
 : ادتحم لاقو هديب ةدئاملا قيفوت برضو

 .ملكتاح شم ..صالخ ..هيإ الو اياعم اوققحتب متنإ -
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 قوف هيعارذ دقعو ..عراشلا ىلإ ههجوو ىملحل هرهظ رادأو
 : هسافنأ رفزي وهو لاقو ؛هردص

 شم امنإ ..مكفوشي هسفنو :مكيلع لأس ىمهف ..لاح لك ىلع -
 مهم

 : نوسرجلا هجو ىف هعارذب حوشي ىهو قيفوت حرص ةأجف مث
 .كرحتا عدجاي ..انيخأ اي ةوهقلا نيف -
 : دورب ىف نوسرجلا لاقو
 .نضاح ..قيفوت ىساي رضاح -

 .اهءادن ىبلي ىرخآ ةدئام ىلإ هجتا مث

 : قيفوت باصعأ بطري نأ لواحي هنأك ىملح لاقو
 .ةكرشلا ىف هيإ نيلماع -
 : بضغلا لعتفي لازي ال ىهو قيفوت لاقو
 .اودرجيب ةسل -

 .تكسو
 : هتمص نع قيفوت جرخي نأ لواحي دمحم لاقو
 ؟ ليخ رخآ تفرع -

 : متهي ال هنأك الئاق قيفقوت هيلإ تفتلاو

 .هيإ -
 : ههجو ألمت ةولحلا هتماستباو دمحم لاقو

 .نوجتي زياع ىملح -
 : سامح ىف لاقو ىملح ىلإ.همسج لكب قيفوت تفتلاو
 ؟ ىملح اي حيحص -

 : امستيه ىملح لاقؤو
 .ةسورع كدنع -

 : ربكأ سامح ىف قيفوت لاقو
 .ىدنتع -

 .عراشلا ةيحان هقنع ىولي ىهو لاقو ةدحاو ةرم تكس مث
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 .شيدنعام ..أل --

 : ىملح لاقو

 ؟ ىه نيم ..هأب لقت شالب -
 : هفتك نهي ىهو قيفوت لاقر

 ىوق زاوجلا ىلع لجعتسم كلامو ..تقولد ىمادق دح شيفام .٠

 ؟ ةدك

 : ىملح لاقو

 .دمحم نم ثرغ -

 : ةيضاق ةمايستنأ شعم وهو قتقوت لاكر
 .اوزوجتا ةعامجلا ناشلع الو -

 ىلإ رظن مث ..قافشا ىف دمحم هيلإ رظنو ..ىملح هجو مهجتو
 : لاقو ءافقاو ماقو ..باتع ىف قرقوت

 .هأب ىشام انآ --

 .كأعم ىندخ -
 قو طفح امو نافورات لإ قا لط عإ هنعح كاد

 : ىهقملا فيصر
 .كيلع رودلا ..باسحلا عفدت ناشلع تنإ كيلخ ..أل -
 .هنم بضغي الأ هيلإ لهتبي هنأك ىملح ىلإ هينيع قيفوت عقر.
 ةعساولا ةولحلا هتماستباو ةريخأ ةرظن دمحم امهيلإ رظتر_

 .هنيبج قوف ةطقاس هرعش نم ةلصخو نيتليوطلا ةيقاس قوف
© © © 

 ءانس دجوف .ءحرسملا نم جرخو هرود ليثمت نم دمحم ىهتنإ
 :ءاهريجح ىف اهايذ ري دنفقم سلع ةسلاما# نملاوكلا فل ءرظنتت
 دمحم ىتحنتاو ..نيتتولملا اهينيع ىف ةملستسم ةنيزح ةرظنو
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 : مخفم توص ىف لاقو
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 ىنيحنماو ..كلمانأ سملت ىلمانأ ىعد ..ةستكنوكلا ىتديس -
 .ىتايحو ؛ىبلق اهيف تعضو ىتلا ديلا هذه ليبقت فرش

 :ةريغص ةماستيا اهيتفش نيبو لوقت ىهو اهدي ءانس هل تعقرو

 .توم ىنتشحو ..تنوكلا ىديس -

 نم ءانس بذج مث هتلوفطب نرت ةريبك ةكحض دمحم كحضو

 ..حرسملا ثحت «هبايث اهيف لدبي ىتلا هتقرمغ وحن اهب ىرجو ءاهدي
 ناحلأ نم انحل ىنغي ىهو ههجو ىلع نم غابصألا ليزي فقوو
 سكعذملا ههجو ىلإ رظنتت هفلخ دعقم ىلع ءانس تسلجو ..اريوألا
 توص ىف تلاق مث ..ةنيزح ةماستبا اهيتفش نيبو ةآرملا ىف

 .ىرخآلا ىف كرفت اهيدي ىدحإو ضيفخ
 .دمحم اي ةجاح كل لوقأ -
 .ءاتفلاب دمحم توص عفتراو

 : هءانغ عمست ال اهنأك ءانس تدرطتساو

 .شلعزت ام سب -
 .ىنغي دمحم رمتساو

 قوف اهدي تعضوو .هنم تيرتقاو ءاهدعقم ىلع نم ءانس تماقو
 : هل رذتعت اهنأك تلاقو هفتك

 .ىتعاتب ةقرفلا تبس انآ -
 : لاقو نيتكحاضلا هينيعب دمحم اهيلإ رظنو
 .ىكابجع شم ..هيل -
 : دهنتت ىهو ءانس تلاقو

 حرساب ةرم لوأ شتنكامو .لثماب انأو تحرس ىلصأ ..ال-
 :نتدرظ ةقزفلا يحاضو :ءاهيف

 : دمحم لاقو

 ؟ هيإ ىف تحرس -
 : ءانس تلاقو

 .ةقرفلا تبس ىنإ مهملا ..مهملا هد شم -

 : دمحم لاقو -
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 ؟ هيإ ىف ضحونم سي :.قراعاد
 : ةريغص ةماستبا مستبت ىهو ءانس تلاقو

 .كاعم الإ لثمأ فرعأ شتقبام ىنإ رهظي ..كيف -
 : حرم ىف دمحم لاقو
 ناعم ياام نها اس
 : تلاق

 ؟ نيف -
 : لاق

 .انتيب ىف -
 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاق مث ..ءاكبلا كشو ىلع اهنأك اهاتفش تروكتو ءانس انيع تختراو
 .ةقرفلا تبس هيإ ىنعي فراع تنإ -
 : لاق

 ؟ هيإ ىتعي -
 : تلاق

 ةرجأ عقدأ ردقأاح شم ىنعي ..ةيهام دخاح شم ىنعي -
 .لكآ ىقالاح شم ىنعي ..نويسنيلا

 اعيرس هتماستيا تداع مث ..اهقدصي ال هناك دمحم اهيلإ لظنو
 : لاقو هيتفش ىلإ

 ا .اهربدي انبر ..ةخيش اي كبيس -
 : اهينيع نم اهعومد تقثبنأ دقو ءاتس تلاقو
 .ةلكشم ىل لحتحام كرمع ..ةدياف شيفام -
 : ةلفط ىغاتي هنأك اهزهي وهو لاقو قيقر نانح ىف هيعارذ نيب اهذخأو دمحم اهيلإ تفتلاو

 :وهو كحض مث ..اهدخ ىلع هدخ مانآو .هردص ىلإ اهطغض مث
 : الكاق هنع اهدعبي

 ل مهم ءىش ال ال 6



 .ةريبكلا ةكحضلا نيف -

 اهيئيع ىق دمحم رظنو ..اهدخ ىلع حسمت اهدي ءانس تدمو

 : الئاق درطتساو

 .ةريبكلا ةكحضلا نيف -

 .ءانس تمستباو

 : دمحم لاقو

 .كتانسأ فوشأ زياع ..ةريبك شم ىد ..آل -

 .ءانس ةماستبا تعستاو
 : دمحم لاقو

 كمزلي ىتنإ ..ىلول نيفص فياش انأ ..نانس فياش شم انأ -

 .نانسأ ميكح شم ىجرهاوج
 : كحضت ىهو ءانس تلاقو

 .ياهولابع ذاتشأ ايتةيركرهدم
 لدبيو ؛ههجو ىلع نم غابصألا ةيقب ليزي ةآرملا ىلإ دمحم داعو

 فوطت تأديو ءاهسأي نم تقافأ دقو ءءانس تكرحتو ءليثمتلا بايث
 نيبو اهنيب ناك اثيدح متت اهناك تلاق مث .اهيف امب ثبعتو ةرجحلاب
 : اهسفن

 ىف اذه ىنلغشياح هنإ ,ىندعو هيب قداص لاح لك ىلع -
 .ةقرفلا

 : هيايث ءادترا نم ىهتفي وهو دمحم لاقو
 .ىد لاع ىقبت -

 : ءانس تلاقو

 .لاتننيتنوكلا ىف انينتسم ىه -
 : دمحم لاقو

 .هل نيم -

 : ءانس تلاقو

 .هيد قداص -
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 نم اهي جرخو ءاهعارذ ىف هعارذ عضو ..دمحم دري ملو
 : لوقي وهو .حرسملا

 ..ططنتأ ىسفقن ..ىرجأ ىسقن ..هيإ ىف ىسفن انأ ىفرعت -
 .ارو نم سيبوتوألا ىف طبعشتأ ىسفن ..طيعشتأ ىسفن

 ناديم ةيحان اهب فرحناو ءديرق دمحم عراش ىلإ اجرخو
 : همواقت ىهو ءاتس تلاقو ..ةطحملا

 ؟ هيب قداصل حورناح شم -
 : لاقو

 .داعيم نم لمجأ ةفدص
 : فقي ىتح هدشت ىهو تلاق

 .اتينتسم هد نكل -

 : كحضي ىهو لاق
 .هبتج ىلع هبنذ -
 : اظيغ رطقت اهتاملكو ءانس تلاقو
 .ةيرطملا ةياغل هتيبرعب انلصوياحو -
 : اكحاض اهبذجي ىهو لاقو
 بكرتاح ..تارم رشع .هتيبرع نم ربكأ ةيبرع بكرناح -

 .هلاحب سيبوتأ
 قداص ىلإ بهذتو هكرتت نأ عيطتست اهنأ ملعت ءانس تناكو

 هترايسب نآلا هيب قداص رم ىل هنأ ملعت تناكو ..متهي الف ..هيب

 نم اكيش دقفي نأ نودو ..اضياأ متهي نأ نود دمحم اهيق بكرل
 تيب ىلإ بهذو .ىهقملا مامأ سمأ دمحم اهكرت ثذنم اهنكلو ..ةحرم

 دعب ءىش هنم ريغتي نأ رظتنت الأ اهسفن نيبو اهنيب تررق «هتلئاع
 اهتكلو ..جاوزلا درسجحسمل سيلو ..نآلا سيل لقألا ىلع ..جاوزلا

 :هلايخ ءامس نم لزني نأ ىق ..ريغتي 'نأ ىف ادبأ لمألا دقفت مل
 ..البق تسمو ..ةلئاعو ..اتيب اعم اينبيل ..ضرألا ىلع اعم ارقتسيل
 ادهتو اهيمحي الجر ..الجر لقطلا حيصي نأ ىف لمألا دقفت مل
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 ىهو اهتضق ىتلا تاعاسلا هذه لالخ اريثك تبذعت دقو ..هبناجب
 تايلمع ىلإ برقا ..ةرمبك ةبذك الإ نكي مل اهجاوز نأب سحت
 نأ الو ؛هيلع بذكت نأ ديرت ال ..دمحم بحت اهنآل تبذعت ..وطسلا
 ام لك ..اعطق اهبحي هنأ ..اهيحي هنأ ملعت ىهو ..هتداعس ىلع ىطست

 ربكي نأ ديري ال ..ضرألا ىلع لزني نأ ديري ال هبح نأ كلاته
 .الوئسم ابح حبصيو

 دمحم عراش ىف هبتاجب تراسو ..دمحمل ءاتس تملستساو

 هسأرو ..نيتليوطلا هيقاس قوف ةعوفرم ةقيشرلا هتماقو ..ديرف
 هقلستت ءانسو ..ءامسلا نم ملاعلا ىلإ رظني هنأك تفلتي ليمجلا
 ىلع نثمطت نأ ةوطخ لك ىف ديرت اهنأك نيحلاو نيحلا نيب اهينيعب
 .ريبكلا اهلفط

 ءرايلا مامأ دمحم فقوو ..قيرطلا ىف ةاقداص هاراب» الخدو

 .ةعفترملا دعاقملا نم دعقم ىلع ةسلاج ءانس تزفقو
 هسيف ءىش لك ..ريدتسم ىنانوي لجر..رابلا بحاص ءاجو

 : ةريبك ةماستيا مستبي وهو لاقو ..ريدتسم
 .هيب دمحم الخأ -
 ةقيرطلا ىلع رابلا بحاص ىيحي ىلعأ ىلإ هعارذ دمحم عفرو

 : ةيباطخ ةجهل ىف لاقو ءةميدقلا ةينامورلا
 ىنيدا ..قليود اياب ميظعلا دئاقلل مالس ..انيثأ لفهأ ىلع مالس سس

 .ىكسيو دحأو
 عطق هب قبطو ءىكسيولا سأكب داعو ..رابلا بحاص كحضو

 .قولسملا تبانلا لوقلا تابح ضعب هب رخآ قبطو ءرايخ
 رودي موقي وهو رايلا بحاص عم ثدحتيو برشي دمحم ذخأو

 ..ارصتنم ىلبود اباب ةدئاقلا ةدوعب بحري ,ةميدقلا انيثأ ءامعز دحأ
 تمص ىف ءلوفلا تابحو رايخلا عطق لكأت هبناجي ةسلاج ءانسو
 ىف اهكرشي ال ىتح اهيلإ دمحم هابتنا تفلت نأ ىشخت اهنأك
 .ةيليثمتلا

 : الئاق هعارذ عفرو .هسأك نم دمحم ىهتناو

 ادرج مل ل



 .ميظعلا دئاقلا اهيآ دجملا كل -
 .هءارو ىرجت ءانسو رابلا نم جرخ مث

 : لسوت ىف ءانس تلاقو ..ةيوشم

 المت را فمن ةنرك تيرنكلا نق اكددع انذإ ففصم اه سالم -
 .نحس شيع فيغر ىرتشنو ..اهبحتبام ىز ةطوقلاو تيزلاب

 ةتفكلا عئاب ىلإ راشأو ةريبك ةولح ةماستيا دمحم مستباو

 : التاق .هيعبصأب
 57 ,ثتيودناس نينتا -

 .ءاتس تتكسو

 ىف مطقي امهتم لكو ..عراشلا ىق دمحم بناجب تراسو

 .ةتفكلا شتيودناس
 ىلإ هجتملا سيبوتألا ايكرو .ةطحملا ناديم ىلإ الصوو

 تهتنا نأ دعب اهليدنمب اهيتقش حسمت ىهو ءانس تلاقو ..ةيرطملا
 شتيودناسلا لكأ نم

 نم دحب الو ءكتخأب شيتتقرعام ةسل كنإ دمحم اي قرعت -

 اهتحت ىفخت نأ لواحت ..ةطاسبلا ةلعتفم ةجهل ىف اهتلاق
 .اهاحضفي ال ىتح هنع ناتديعب اهاتيعو .هيلإ ىمرت ام

 : ةجانس ىف دمعم لاقو
 ؟ هيل -

 : هل مستيت ىهو ءانس تلاقو

 .ةليعلا نم تيقب ىنإو . انزوجتا نإ ىسل تنإ . .هيإ هيل -

 نع

 .ةحوم ةريبك ةكحض كحضص مث

 : هتكحض للختي اهتوصو ءانس تلاقو

 ْ ؟ هيل كحضتب -
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 : كمحم لاقو

 ذاتسألا اهزوجو ىتخا ىز «ءىتنإو انأ تنك ول روصتاب -
 .هيإ انلكش هأب ناك ..ىماحملا هللادبع ميظعلادبع

 : ظيلغ توص ىف لاقو ؛ههجو مهجت ةدحاو ةرم مث
 نم ..الاح درطنت مزال ىد ةمادخلا تنبلا ..ةمطاق اي ىعمسإ -

 .ةدراهتلا

 : اههجو ىلع ةيليثمت ةريحو ءانس تلاقو

 :اهينع ىف دلاخ ةطاحو ..ليش تيبلا ةلياش ىد ..هللادبع اي سب هيل -

 : هللادبع ذاتسألا رود لثمي وهو دمحم لاقو

 ىاج انأو ..اهينع ىف ناريجلا عوتب ةيجرفسلا ةطح ..أل -
 يبعليب دلاخ ةبياسو ,ةيجرفس نينتا عم ةفقاو اهتفش ةدراهنلا

 حار ءىشام دحاو ىضرفا ..هتساد ةيبرع تج ىضرفا ..هدحول

 ...ىضرفا ..ترسكتا هلجرو عقو هنإ ىضرفا ..هفطاخ

 : ءانس تحلرصو

 .كلادبع اي ةدك شلوقتام ..ايوخ اي رشلا دعب -
 : دمحم لاقو

 علط ةدراهنلا هتعاب ىللا مامشلا ..هيه ..الاح جرخت مزال تنبلا -

 .سيوك
 نل اهنإ ..اهرديص ىق اهتكحض ىفخت ىهو ءاسنس هيلع تدرو

 نأ دعب اصوستخ ١ هناي ىرضسم ىلإ مقتزت نأ عيطتست نأ
 .هتجوزت

 .سيبوتألا نم الزنو
 امهتيب ىلإ ديعب نم نارظني ىمومعلا عراشلا ةفاح ىلع افقوو

 .لوقحلا نيب ىقلملا ريغصلا

 «عرزلا ةحئارب عيشملا ليللا ءاوهي هأالمو «ةرذص دمحم حتفو

 .هتمعن ىلع هللا ركشي هنأك .هيتفش نيب ةكداه ةولح ةماستباو لاقو

 لوط لضفأ ..ريطأو ..ةروفصع ىقبأ ىسفن ..ريطأ ىسفن انآ -

 .ىنغأو ..رياط ىرمع
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 : بح ىف هيلإ رظنت ىهو ءانس تلاقو
 اهب ىرجو اهدي نم اهبذجو «كاعم ىنغاو ..كايو ريطأ انأو -

 .امهتيب نم ةبيرقلا زيمجلا ةرجش بناجب ناثهلي اققو مث ..لقحلا ىف
 : كمحم لاقو

 .اياعم ىتناو ..ريفاصعلا عم ..قوف ..قوف علطاح اذنأ -

 ثتلفأ اهنكلو ..ةرجشلا عذج قوف اهعضيل ءانس لمحي نأ مهو
 ..ميسريلا لقح ىف تلخدو ..اهءارو ىرجو ..هنم ترجو ..هنم

 ىهو ..ضرألا ىلع ءايعأ تطقس مث ..اهءارو ىرجيو ..ىرجت
 تفقتلاو ..اهقوف طقسو ..اهعم كحمضت ةثهاللا اهسافتأو ..كمضت
 تفتخا مث ..ةماستبا ىف امهتاكحض تباذو ..اهانيعو هانيع

 .امهلايخ عم اهاتفشو هاتفشو
 .امهاقش عم اهدسجو هدسجو

 .اباذو
 .امهللظت ميسريلا داوعأو

 اهديو ..امهتيب ىلإ نادئاع امهو هيناجي ريست ىهو ءانس تلاقو
 .امهيدسج ىف ىرسي ليمج ءودهو ..هقتك ىلع اهسأرو ..هدي ىف

 : اهنيبج قوف اهلبقي هيتفشب ليمي ىهو لاقو
 :ندشاح

 : دهنتت اهنأك تلاق

 .ىتمإ -
 : ههجو وسكت ةئداهلا ةماستيالاو لاق
 .ةركب -
 .تيبلا الخدو

 .امهتداعك اهوتفم امهءارو بابلا اكرتو
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 ىلإ تتفتلاو ,حابصلا ىف اهينيع ءاتس تحتف

 ةعساو ةماستبا تمستباو ,؛اهبناجب دقأر وهو دمحم
 مث ..ههجو ىف سمشلا رو' تأر اهنأك انانح رطقت

 ,هتماجيب ةتكاج هيدنرم ىهو هيناج نم تللست
 اهينيع ىف ةلوسك لازت ال اهترظنو ءاهيفتك ىلع لدهم اهرعشو
 ىف تيننلا ءاسنا ىرطت كنار .مونلا عم ميهت لازت ال اهنأك

 نكلو . .اهتيب هنإ ..مستبت و اهلوح رظنتو . .ةيخارتم تاوطخ

 تادبو ..اهيتفش ل د .اليوط قبت مل اهتماستبا
 ضايب نإ ..هبحت ال ائيش نكر لك ىف ىرتو . .قهز ىف اهلوح رظنت

 اهنأب سحت ال ..اهتيب تيبلا اذه نأب سحت ال اهنإ ..لجر هصقتت
 اذامل ىردت الو ..ىضوفلا هذهب ناك امل هكلمت تناك ول ..هكلمت

 كلمت اهتأي سحت ال اهنأل امير ؟تيبلا اذه كلمت اهنأب سحت ال
 الجر كلمت ال امدنعو ءاتيب كلمت الجر كلمت امدنع اهنإ ..دمحم

 ىهو ..لجرلا ىه تيبلا سيلو ,تيبلا وه لجرلا نإ ..اتيب كلمت ال
 ..ءاوهلا نم ةتفح ..لايخلا نم ةنفح طقف كلمت اهنإ ..الجر كلمت ال

 اميرف ؛الجر حبصأ هتجوزت ىذلا لايخلا اذه نأب سحت مويو
 .تيبلا اذه كلمت اهنأب تسحأ

 اذه هركت اهنإ ..ظيغب هيلإ ترظنو ..اذوي هلإلا لاثمت مامأ تفقوو

 ,هميلاعت نع الو اذوب نع اثيش فرعت ال ىهو ..اذوب هركت ..لاثمتلا

 سحت ..هيردت ال اثئيش دمحم نيبو هتيب نأب سحت ..ههركت اهنكلو
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 هيلع اريثأت هل نأب سحت .هفرعت امم رثكأ دمحم فرعي اذوب نأب

 هينيع ىف ىرتو اليوط اذوب مامأ فقي دمحم نإ ..اهريثأت نم ربكأ
 هنم ىقلتي ..ىحولا هنم ىقلتي هنأك ..هلأسي هنأك ..همهفقت ال امالك

 نم ةنولملا ةعطقلا هذه هركت ..ههركت ..اذود هركت ىهو ..نماوأ

 لاثمتلا عفرت نأب مهت اهنأك اهدي تعفرو ..تماصلا قزخلا
 اهتاسل اذوبل تجرخأو ..اهدي تلزنأ مث ..ضرألا ىلع همطحتو

 .هدعوتتو هظيغت اهنأك
 ..اهلقع ىف رودي عيرس ثيدحو ..تيبلا ءاحنأب فوطت تداعو

 لك هيلإ لمحت نأ بجي ..اهتيب تيبلا اذه ناب سحت نأ بجي

 دمحم نإ ..نآلا ىتح تيبلا ىلإ اهسبالمب تأت مل فيك ..اهيبأ نع
 اهذم بلطي ىتح رظتنت اذامل نكلو ..اهب ىتأت نأ اهنم بلطي مل

 بجي ناكو ءاهتيب تيبلا اذه حبصأو نيموي ذنم هتجوزت دقل ..دمحم

 نويسنبلا كرتت نأ بجي ناك ..لوألا مويلا ذنم اهسبالمب ىتأت نأ

 تعمس امدنع تمستباو ..ةيجوزلا لزنم ىلإ لقتنتو ..هيف ميقت ىذلا
 هنأب ادبأ سحي مل دمحم نإ ..«:ةيجوزلا لزنم» ةملك ددرت اهسفقن

 هعم تشاعو .دمحمل تملستسا ىتلا يه ..اهتطلغ ةطلغلا نكلو

 مدنلاب تسحأو ..هتجوزت نأ دعب نيموي ,ةككفملا ةايحلا هذه

 عمجت اهنأك ىلفسلا اهتفش ىلع اهنانسأب تطغضو ..اهتطلغل

 نآلا ..نآلا سيل ..ليثمتلا ىلإ دوعت نل اهنإ ..اهتطخ ذيفنتل اهتدارإ

 نأ عيطتست نل ىهو ..ةجوزك اهتايح بترت نأ ىلإ ةجاح ىف ىه
 ءامسلا نم هتلزنأ اذإ الإ ..دمحم ةايح تبتر اذإ الإ ءاهتايح بترت

 هتملعو ..ضرألا ىلع ىشعي نأ ىلع هتدوعو ءاهيف شيعي ىتلا
 لمح اذإ الإ ةارملاب قصتلي ال لجرلا نإ ..اهتيلوئسم لمحت

 ..هيلإ ةجاح ىف اهنأب موي لك ىف سحآ اذإ الإ ..اهتيلوتسم

 رداق ىهو ..اهتيلوئسمب هرعشتو ..هيلإ اهتجاحب دمحم رعشتسو
 نأ عيطتسيو ..ليشمتلا نم بسكي هنإ ..ةيلوئسملا هذه لمحت ىلع
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 .اصاخ الخد هل نإ مث ..هقحب بلاطي نأ دوعت ىل ,رثكأ بسكي
 ..هتخا ىلإ مويلا اهمدقيس هنإ ..اهيلق تألم ةماستبا تمستباو

 هتخأ روصتتو ..هتخا ةرايز ىف اهسفن روصتت تاآديو ..هتلئاع ىلإ

 تتفلتو ..تالئاع ثيدح ..ىنعم الب ذيذل ولح ثيدحلاو ..اهترايز ىف

 اقثال نوكيل .:ةعرسب تيبلا دعت نأ ديرت اهنأك اهلوح اعيرس
 دقو تيبلا روصتت ..اهلايخ ىف تدرطتسا مث ..دمحم تخأ لابقتساب

 ريبك دعقم انه ..باسحب هيف صوصرم ءىش لك ..اديدج حبصأ
 ىرتشتس ..«رابلا» انهو ..لقحلا ىلع لطيو دمحم هيلع سلجي

 هيحت ىهو ..رابلا نع ىنغتسي نأ نكمي ال دمحم ..اريقص «اراب»

 نأ ىلإ ةليل لك دمحم راظتنا ىف سلجتسو ..رثكأ برش املك رثكأ
 اهنإ ..ال ..ةعرسب اهبل ق فجرو ..حرسملا ءاهتنإ دعب دوعي
 دوعت نأ بجي ..دوعي ال دق ..هرظتنتو اذه سلجت نأ عيطتست ال

 لقألا ىلع ..هب دوعتو ءحرسملا ىلإ ةليل لك بهذت نأ ىلع اهسفن
 .ىلوألا روهشلا ىف

 : ميصي دمحم توص ىلع اهلايش نم تقافآو

 .ءاتس ..ءائس -

 .هيلإ تعرسأو
 .اهل نيتحوتفملا هيعارذ نيب اهسقن تقلأو
 مث ..اههجو لك ىطغت ةعيرس ةريثك تالبق ..هتالبق ىف تشاعو

 نأ لواحي ةرجحلا ىف اهءارو ىرجو ..ترجو ..هيعارذ نم تتلفأ

 ..اهب هتفذقو ةدخملا تعمنرو ..ريرسلا قوف تزفقو ..اهب قحلي

 اهلدقد !١ + . ..امكسمأو اهءارو زقق مث اهب اهقذقو ةدخملا طقتلاو

 .اههجو نم ناكم لك ىف
 : هتاليق لذاخ تسمهو

 ؟ ةدراهذلا هيإ كرطفاح فرعت -

 : اهلبقي لازي ال ىهو لاق
 .كقيافش -
 : كحضت ىهو تلاق
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 .ةديزلاب ضيب ..أل -

 ىدترتو ءاماجيبلا ةتكاج علخت تماقو ةيناث ةرم هنم تتلفأو

 : ةلئاق ءاهبوث

 .ةديزلاو ضيبلا ىلويدم جاحلا نم تاه موق 0

 جاحلا نع ثحبي جرخو .هلايخ نم امالك ىنغي ىهو دمحم ماقو
 .اهرعش طشمت ءانس تفقو امثيب ..ىلويدم

 نم قبط ىف دبزلا نم ةعطقو ء,تاضيب عبرأ لمحي دمحم داعو
 : اكحاض لاقو .نولملا ديدحلا

 شتردقام ..ةقسأتم اهنإ كلوقتبو ..ىوق ىكيلع مكستب خارفلا -
 .لود الإ ضيبت

 ,خبطملا ىلإ تلخدو .ديزلاو ضييلا تلمحو ,معاتس تكحضو

 هتوص عفرو ..شدلا تحت فقوو ؛مامحلا ىلإ دمحم لخد امتيب
 .كيبابشلا نم قلطناو ,تيبلا هتوص آلم ىتح ءانغلاب

 .ةمقل لك عم ناكحضي امهو ءامهراطقا 'الوافتو

 .هبايث دمحم ىدتراو
 : الكاق ءانس ىلإ تفتلاو

 ؟ ةلزان شم تنإ -

 : ناكحضت ناتنولملا اهانيعو ءانس تلاقو

 : قدصي ال هنأك لاقو ةجذاس ةشهد ىف اهيلإ نظنو

 ؟ راهنلا لوط تيبلا ىف ىدعقتاح -
 : ةمستيم تلاقو

 .دمحم أي ىتيب شم ..هويأ ع

 مهو ؛اهتنجو قوف اهلبقو ىنحنا مث ,هالابم الب هيفتك دمحم زهو
 : لوقي ىهو .بايلا نم جرخي نأ

 .ريخي كشو فوشأ -
 : اهتماستبا زعأ هيطعت ىو ءاتس تلاقو

 .دمحم اي شاسنتام -
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 : ةجاذس ىف لاقو

 ؟ هيإ شاسنام -
 : تلاق

 .حرابما هيلع انقفتا ىللا شاسفتام -
 : ةطاسب ىف لاق
 .ركاف شم -
 : باتع ىف تلاق

 ىنفرعتاح كنإ ىل تلق كنإ ركاف شم ..دمحم اي كيلع صخا -
 .كتخأب

 : لاق

 ..ةدك ىيز ىتخأ نإ ةركاف ىتنإ ..اهنم كبيس ..ةخيش اي ..هآ -

 .صلاخ ةينات ةجاح ىد
 : اهيندع ىف دانعلا عفترا دقو ءانس تلاقو

 .اهيب ىنفرعت مزال نكل ..شهلعم -
 دمي وهو لاق مث .هيتفش نيب ةقلعم هتماستباو دمحم اهيلإ رظنو

 : اهينيع قوف ةعقاو اهرعش نم ةلصخ بعاديو هدي
 .رضاح -

 .هينيع ىف حرملاو .هيتفشب رفصي ىهو جرخ مث
 أدبو ..ىبخي ادب هينيع ىف حرملاو ..تفخي أدب هريفص نكلو

 فرعي هنإ ..زئي أدب هلقعو ..هيفتك قوف هلمحي ليقث ءىشب سحي
 هنكلو ..ايبغ الو هليأ سيل هنإ ..هتخأل اهمدقي نأ ءانس هنم ديرت اذامل

 هتخأ محفقت نأ ديرت اذامل ..هتخأ فرعت نأ بجي اهنأب اعنتقم سيل
 ىتلا ايندلاب ىفتكت ال اذامل ..هتايح ريغت نأ ديرت اذامل ..امهتايح ىف
 اسانأ اهيف لخدتو انيدلا هذه ةرتئاد عسوت نأ ديرت اذامل ..اهشيعت

 ىف ؟تالئاع ..تاعامج اوشيعي نأ ىلع سائلا رصي اذامل ..نيرخآ
 ..ةأرماو لجر ..نيجوز درجمك .ءادعس اونوكي نأ نكمي هنأ نيح

 نامستبيو .اهيلع ناجرفتيو ءامهمامأ كرحتت ءايشأ سانلا ىقابو
 اهنأك اهتبغر هيلع تقلأ ءانس نإ مث ..امهتايح ىف اهتالخدي الو ءاهل
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 ..الوئسم نوكي نأ هركي ىهو ..لمعب هفلكت اهنأك ..ةيلوكسم هلمحت

 امل ء:ةقدص هتخأ تلباق ءانس نأ ىل ..ام لمعي مايقلا دمعتي نأ هركيو

 اهب هفلكت ىتلا ةمهملا هذه نكلو ..ضرتعأ امل ءاهنم لخدت نود
 ىلع اليقث ائيش لمحي هنأك هرعشت ..فلوم هنأب هرعشت .ءانس

 .هلمتحي ال ..زيزألا اذه هركي وهو ..دتشي هسأر ىف زيزألاو

 هنأك ..هسفن ىلع نزح ..ىقيقح نزح ..هينيع ىف نزحلا عقتراو
 .ءاكيلاب مهي لقط

 .هنزح مواقي اديو
 .دلج نع هلمحتي ام لكبو ؛هباصعأ لكب موأقي
 ىلع ىرج مث ..ءانغلاب هتوص عفر مث ..ديدج نم رفصي أدبو

 ناحلا نم اذحل ىنغي وهو ..ةلجحلا بعلي لفط هنأك ةدحاو قاس

 ىف تقلطنأ مث ..هئانغ توصو ..هريفص توص عفتراو ..تيريوألا

 هنإ ..ءاتغلا نع تكسو ..ريفصلا نع تكسو ..ةديدج ةصق هلايخ

 هسفن نوصتو ..ناودعلا مايأ ديح_سروب ىف نييئادفلا نم ةقرف دئاق

 ىلع فحزي ىهو ..ىزيلجنإلا شيجلا ركسعم ىف ةلبنق ىقليل للستي
 نزخم ىلع ةلبنقلا ىقليو هيمدق ىلع فقي مذ ..مايخلا نيب هنطب
 ءىفكذيو ..هينذأ مصي ءديدش راجفنا ..راجفنالا ثدحيو ..ةريخذلا
 ىناطيرب ىدنج نكلو ..ةيناث ةرم هنطب ىلع فحزي مث ..ههجو ىلع
 ىلع ىدنجلا عقوف ههجو ىف همكلو ..هيمدق ىلع ماقف ..هطبض
 ..ىدنجلا مد لاسو ..هردص ىف هنعطو هرجنتخ جرخأ مث ..ضرأآلا

 .ةقيقح هاري هنأك هلايخ ىف هأري ..همد ىري هنإ

 تقلطنا ىتلا ةصقلا ىف هيف ام لكب شيعي ءاتماص ىشمي وهو

 لزن مث ..هلايخ ىف شيعي لازي ال ىهو سيبوتالا بكرو ..هلايخ ىف
 حفاكي لازي ال ىهو ةضهنلا ةقرف حرسم ىتح راسو سيبوتالا نم
 .ديعسروب ىف زيئجنإلا

 : هب حاصو ..حرسملا باب ىلع ناولع ىلع لثمملا هليمز هب ىقتلاو
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 .دطمكم -

 هدي ىف لمحي هنأك هيلإ هعبصأ بوص دقو «ةتغب دمحم رادتساو
 : هيف خرصو اسدسم

 .عفرا -
 مهلك ..دمحم فرعي هنإ ..كحضي وهو هيعارذ ناولع عقرو

 : هيعارذ اعقار لازي ال وهو لاقو ..هنوفرعي

 .سيوك ربخ كلوقاح ىنتبس ىل -
 هجو مامأ نم هعبصأ بحسي ىهو لاقو .هلايخ نم دمحم قافأو

 : هسدسم بحسي هئأك :ناولع

 .لوق -
 : ناولع لاقو
 .ةدراهنلا ةفورب شيفم -

 رغصت ملو ..بضغي ملو «حرفي مل ..هالابم الب هيفتك دمحم زهو
 .مهي ءىش ال ..ةفورب ال ىأ ةفورب ..ربكت ملو هتماستيا

 هعارذ طبات هنكلو ؛ةفوربلا ءاغلإ ىف رسلا نع ناولع لأسي ملو
 ..ءىش ال ىف ..ناثداحتي ..حرسملل رواجملا ىهقملا حن هب راسو

 عوضوم ىف رمتسي نأ عيطتسي ال دمحم نإ ..تاكنو تاملك درجم

 ربعي طقف هنإ ءاعوضوم همالك نم لعجي نأ عيطتسي ال لب .. دحاو

 .ضرآلاب طبترم ريغ ديعب لايخ نع هناسلب
 ىلإ ةيناث ةرم زفقي هتخأو ءانس عوضوم دمحم دجو ةأجفو

 قوف ليقث ءىسشو ..هينذأ ىف نطيو نئي ءىشب سحي دكاعو ..هسأر

 هينيع مامأ تزفقو ..هردص ىلع هب سحي ىتح القث دادزي .هيفتك

 ايهعوو ةلايخ يف اقارع ةنإ :.اهازي نا دوك انك نسل .ءاثس نوص
 ..هرمأتو ..هيتيع مامأ ةدتمم اهعبصأو ..ناتفيخم اهانيعو ءساق

 عونب رعشو ..هب كرمآ ام لعفإ ..كتايح ريغ ..كتخأب ىنفرع ..هرمأت
 ..هتخأب اهفقرمعي نأ فاخي نكي ملو ..ءافنس نم فوخلا ..فوخلا نم

 نأب فلكم هنأب هساسحإ ..ةيلوئسملاب هساسحا فاخي ناك هنكلو

 اهلك هلامعأ ..هسفن نم قثبني هيدؤي لمع لك نإ ..انيعم المع ىدؤي
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 ىتح ..ايئاقلت اهئادأ ىف عفدني هنكلو ءاهدمعتي ال ..تاوزنلاب هبشأ

 مكحي ..ايكاقلت هيف عقدنم هنكلو هب فلكم هنأب رعشي ال ليثمتلا

 سيل لمعب فلكم هنأب رعشي نآلا نكلو ..هتعيبط مكحب ..هتياوه
 اذه نوكي نأ مهي الو ..لمعلا اذهب هقلك ىذلا هريغ ..هسفن نم اقثينم

 بولطم هثأب هساسحإ ..فيلكتلاب هساسحإ ىه مهملا ..عيطتسي ال
 .هيلع رطيسي نأ لواحي هريغ نأب هساسحإ ..ءىش هنم

 .هتخأ ىلإ اهمدقي نأب هتفلك ءانس نأل كلذ لكو
 اذه نم برهي نأ عيطتسيل هتوق لك ىلإ ةجاح ىف هنأب رعشو

 قوف هلمحي ىذلا ليقثلا لمحلا اذهو ..هينذأ ىف نطي ىذلا زيزألا
 ىتلا صصقلا نم ةصق ىلإ ..هلايخ ىلإ برهي ..هردص قوقو ,هيفتك
 هنأب ةرم لوأل سحأ هنكلو ..هنايك لكب اهيف شيعيو هلقع ىف قلطنت

 ىتلا ةصاخلا هايند نم جرخ هنأب ةرم لوأل سحأ ..بورهلا دمعتي
 ايندلا هذه تناك دقل ..اهيلإ دوعي نأ لواحيو ءاهيف شيعي ناك
 ايندب سحي نآلا هنكلو ..اهدمعتي ال ..ةيعيبطلا هايند ىه ةصاخلا

 ةمواقملا ىلإ ةجاح ىف هنأب سحيو ..اهيلإ هبذجت نأ لواحت ىرخأ
 .برهلا ىلإ

 .ةريبلا نم ةجاجز بلطو نوسرجلل قفصو
 عيطتسيل ..رثكأ مواقي نأ عيطتسيل برشي نأ ىلإ ةجاح ىف هنإ

 ' .هلايخ ملس ىقتري نأ
 برشي ناك دقل ..هيلع ديدج ءبرشلا ىلإ هتجاحب هساسدا ىتح

 برشي ..برشلا دمعتي نأ نود ..برشلا ىلإ هتحاحب سحي نأ نود
 هديزي ..هقلقي هروعشو ..ةجاحلا هذهب سحي نآلا هنكتو .دمعت الب

 ناي اساتسإ هدهزؤيو ..هفطبت ناك ةظاهت ةماود ىف هناي اينادشحإ
 ..اهيق بنذ هل نوكي نأ نود هتايح ىف ثدحت ةريثك ةديدج ءايشأ
 .هسفن ىف ثدحت ..هتمواقم مغرو ..هتدارإ نود ثدحت

 .ةريبلا ةجاجز برشو
 .ةيناث ةجاجز برشو
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 ىلإ راسو ءرهظلا دعب ةيناثلا ىلاوح ةعاسلاو ىهقملا نم ماق مث
 ليختتي نأ ..رفصي نأ ..ىنغي نأ لواحي وهو ىيلوي ؟" عراش
 ,هتماق دشو ..نييثيحلا ةلباقمل هقيرط ىف ىناثلا سيسمر هنإ ..ةصق

 ةئيطب تاوطخ ىف راسو .ةمزاح ةداج تارظن هينيع ىف عضوو
 عم هبرح نم روصو ..نوعرف تاوطخ ..كلم تاوبطخ ..ةيوق
 هلقع نم ابئاج نأب رعشي هنكلو ..هسأر ىف ىلاوتت نييشيصلا
 سحي ..ساسحإلا اذهبي سحي اضيأ ةرم لوأل ..هلايخ هكراشي ال
 ساسحإ وهو ..هلايخ عم .هحور لكو .هلقع لكب اجمدنم سيل هنأب
 هيوطي نأ عيطتسيال ىذلا هلقع نم ريغصلا بناجلا اذه ..هقياضي

 ةيعاو هنم ةريغص ةعطق ىقبت نأ ىفكي ..هقياضي ,هلايخ ىف
 .قياضتيل ..ةايحلاب

 .ةيسابعلا ىتح سيبوتوألا بكرو
 نأ لواحي هنأك هسفنل مستبي وهو .ةلئاعلا تيب ىنح راسو

 تارظن هينيع ىفو ..هسفن ىلع كحضي نأ لواحي ىأ ..اهيسخرتسي
 سيت ىلإ لسونتي نأ انهي لوابخي هاك ةلسوتم ةنيكسم
 .هلاح ىف هكرتت نأ ..آدهت نأ ءاهفطعتسيو

 اهجوزو هتخأ ميقت ثيح ىناثلا رودلا ىلإ ةرشايم دعصو
 امهنياو ءتمعنت امهتنباو ..ىماحملا كلادبع ميظعلادبع ذاتسألا

 .دلاخ ريغصلا
 .ءادغلا ةدئام لوح فتلت نأب مهت ةلئاعلا تناكو

 .نيللهم اعيمج هولبقتساو
 تعستاو ..اعيمج مهبحي هنإ ..هينيع ألمي بحلاو مهيلإ رظنو

 نم لطت ةقداص ةماستبا ..هلك ههجو تألم ىتح ةولحلا هتماستبأ

 ىف صقري حرسملا داعو ..هتيبح ىلع ةالدملا هرعش ةلصخ تحت

 اهجوز لبق مث ..اهيتنجو اتلك نم اهلبقي هتخأ ىلع فاطو ..هينيع
 : اكحاض لوقي ىهو ءهدخ ىلع :ىماحملا كلادبع ميظعلادبع ذاتسألا

 .نوناقلا ةحص ىزإ -
 لك ىف ةريثك تالبق اهلبقو هردص ىلإ تمعن نضتحا مث
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 ىف هحوطي ذخأو هسأر قوف هعفرو هيدي نيب دلاخ ذخأ مث ..اههجو
 :ككبشي وهو ءاوهلا

 : نانح ىف هيلإ رظنت ىهو ةمطاف هتخأ تلاقو

 .عوجلا نم اثتم ائحإ ..دمحم اي هيل ترخأتا -
 : اهقاس ىلإ ريشت ىهو تمعن تخرصو
 ةزازقب ىنقدح ..ىلجر ىف ىنروع دلاخ ..فوش ..ىلاخ -

 .مدلا لزنو ..ىلجر ىق تجو ..اكوكلا
 : ةداجلا ةجهللا دلقي ىهو دمحم لاقو
 هلاب دخاي مزالو ..ريبك لجار دلاخ لصأ ..ةجاح ىتلمع مزال -

 .كنم

 : دلاخ لاقو

 .ىتعاتب ةتالوكيشلا تلكأ اهلصأ -
 : ىماحملا كلادبع ميظعلادبع ناتسألا لاقو
 دحاو مزاع ىلصأ ..ىاجلا سيمخلا موي نيتركذت انل فوش -

 .ادج كيب بجعم ىبحاص
 : ههجو لمت لازت ال هتكحضو دمحم لاقو
 .قيفاح.ت
 لوخدل ركاذت بلطي نأ ىلع ادوعتم ميظعلادبع ذاتسألا ناكو

 ركاذتلا هذه ىلع لصحي دمحم نأ دقتعي ناكو ءدمحم نم حرسملا
 ..هداقتعا ىلع هكرتي دمحم ناكو ..ةقرفلا ىف الثمم هرابتعاب اناجم
 نأ هيلع لهسألا نم ناك ..اناجم ركاذتلا ىلع لصحي نكي مل هنكلو
 .ةقرفلا ريدم نم اهبلطي نأ ىلع ؛كابشلا نم اهيرتشي

 ثيدح ..ىنعم الي اولح اقئار مهنيي ثيدحلا ىرجو ..ةلئاعلا

 هتبلط اميف الو ءانس ىف ركفي دعي مل ..هتلكشم هنع تدعتبا دقو

 .مهي ءىش دعي مل ..ءىش لك ىسن ..!دج دحتبا ..هنم
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 : لافطألا توص نيئرب جضي هتوصو .ءحرم ىف |
 :نقخا اذ ةيتحب ةمفح ىكاعما
 : هللدت نأ تدوعت اهنأك تلاقو ,ةمطاف هتخأ هيلإ ترظنو

 هدانا حاتم تقر ودعم اند ريشلا ونكك تيكن كن[ ت
 ةسمخ ىاجلا رهشلا نم فلاس ىقبت ىنعي ..هينج نيرشع تقولد

 : كيش دمعتي نأ نودو ةطاسب ىف دمحم لاقو

 .تزوجتا ىلصأ ..شهلعم -

 ذاتسألا قنع زفقو ..هقدصت ال اهنأك هتخأ اذنيع تعستاو

 .هانيع تظحج دقو مامألا ىلإ ميظعلادبع
 : اهتماستبا تشمكنا دقو ,ةمطاف هتخأ تلاقو
 !! دمحم اد هيإ لوقتي -
 : ةطاسي ىف دمحم لاقو

 .تزوجتإ -
 سحي داعو :هتخأ ىلإ هتجوز مدقي نأب فلكم هنأ ركذت ةأجفو

 طقست داكت هتماستباب سحيو ,هيفتك ىلع عقي ليقخلا ءىشلا اذهب
 ونا هلأ ذي

 .هيددفس قوف نم
 : اعاستا نادادزت اهانيعو هتخأ تلاقو

 .دج ملكتتب تنإ -
 : هتماستباب ظفتحي نأ لواحي وهو احزام دمحم لاقو
 .دج ىرمع لوط ىنإ ةفراع ىتنإ ..اعبط -
 هانيعو مامألا ىلإ دودمم هقنعو ,ميظعلادبع ذاتسألا لاقو

 : ناتظحاج

 .ىازإ تزوجتا -
 : هتماستبا اهتحت ىفخي ةيدج ةجهل لعتفي ىهو دمحم لاقو
 ةيرطملا نوذأم باوتلا دبع خيشلا .. ىديس اي فوش -

 هتسطاقو ..و ..اهديا ىف ىديا طحو ..هعاتب رتفدلا حتفو ..رضح

 : ةظاق هتخأ
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 نم ةوجتي ايوخأ نإ: لوقعم هنا فمحمأار اقل لوقت كك شم
 .فرعاأ ام ريغ

 : اكحاض دمحم لاقو

 .ةثداح ..ةأجف تزوجتا ىلصأ -

 ؟نيم تزوجتاو -

 : هياصعأ دقفي داكي ىهو ميظعلادبع ذاتسألا لاقو
 ؟ نيم ءائس -

 : هالايم الب دمحم لاقو
 .اهقرعأ تنك ..ةلثمم -

 ىلإ تتفتلاو ,ءىجافم صغمب تبيصأ اهنأك هتخأ هجو شمكناو
 أطاطو .هينيع ميظعلادبع ذاتسألا ىخرأو ..هب ثيغتست اهنأك اهجوز

 .حيرج ناويح هنأك موزي ذخأو ,هةسأر

 : تمعن ةريغصلا تحاصو

 ؟ ىلاخ اي ةسورعلا فوشناح شم -

 : هيتفش ىلع ةددرتم ةماستباو لاقو هتخأ ىلإ دمحم رظنو

 .كروزت ىجيت ةزياع ءانس ..قحلاب -

 : حيصت تمعن ةريغصلا تداعو

 ارو سيفاخ اخس طنط ىنحإ:ىلاخ ايتن -
 لاقو بضغ ىف هتنبا ىلإ رظنو هسأر ميظعلا دبع ذاتسألا عفرو

 .كتدرأ ىلخدا ىموق ..تمعف -

 : درطتساو دلاخ هنيا ىلإ تقتلا مث

 .كتدوأ ىلع موق ..نأمك تنإو -

 : تميم ىف اقيتفرع ىلإ كاك تمت تعاقو
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 : ةقهلو حرم ىف حيصي ىهو امهءارو دمحم تفتلاو
 .ةسويلا دف
 ايرجو ..امهدلاو ىلإ ارظن مث «هيلإ ارظنو دلاخو تمعن تفقوو

 .هليبقتل دمحم نم بارتقالا ىلع امهدحأ قرجي نأ نود امهتفرغ ىلإ
 لاقو :ميظعلادبع ذاتسألا ىلإ رظن مث ,دمحم هجو ةشهدلا تلعو

 : مايقلاب مهي ىهو اكحاض
 نم نامك انأ ىلصأ ..نامك انأ موقأ ..اوماق لايعلا مادام -

 .لايعلا

 : هلاعقتا

 : الئاق سلج مث ءةهالب ىف دمحم هيلإ رظنو
 ريح
 :هتيضق حرشي ىذلا يماحملا ةجهل ىف ميظعلادبع ذاتسألا لاقو

 ..لثمت كقح نم ..هزياع تنإ ىللا لمعت كقح نم تنإ ..فوش -

 مث ,توكسلاب اهرمأي هنأك ءميظعلادبع ذاتسألا اهيلإ تفتلاو

 : هتجهل سفن ىف درطتسا

 ىقح نمو ..ىعانتقا بسح شيسعأ ىنإ نامك انأ ىقح نم امنإ -
 ىلثا:تنملا نإ قفاوم شوف اذاو..:ىتيب لخدت ىللا سانلا ذدحأ ىنإ
 :ىتبي لكشت اهتذوجتأ

 : لاقو ,ةهالب ىف دمحم هيلإ رظنو
 ؟ هيل

 ,ةجاذسلا هذه لك نم اضاعتما هيتفش ميظعلادبع ناتسألا بلقو

 : لاقو

 .ءىدابم ةلأسم ةلآسملا امنإ ..اديأ ..أل
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 : اهردص ىلع طبخت ىهو هتخأ تلاقو

 .هنم ةفياخ امام ةموحرملا تناكو ..هنم ةفياخ تنك ىللا ىدآ -

 : دمحم لاقو

 ؟ هيإ نم ةقياخ امام تناك -

 : حيرص لغ ىف ةمطاف تلاقو

 ..كيلع اوملتيب ىللا تالثمملا نم ةدحاو زوجتت كنإ ةفياخ -

 ىللا نيم لامأ ..هيل ..ةلثمم نوجتت ..ايوخأ اي دمحم اي تنإ ..تنإ

 .ةليع نم تنإ ..لثمم كسفن ركاق تنإ ..سانلا تانب زوجتي

 : ةطاسي ىف لاقو ةولحلا هتماستبا دمحم مستباو

 ؟ ءانس ىفوشت ةزياع شم ىتنإ -
 : خرصت اهنأك هتخأ تلاقو
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 : ةطاسبلا سفنب لاقو ميظعلادبع ذاتسألا ىلإ دمحم تفتلأو

 ؟ تنإ الو -

 : ذاتسألا ةجهل ىف ميظعلادبع لاقو
 انأ ..ىتيب ىف شم ..انه شم سب ..اهقوشأ ىنإ ىنفرشي انأ -

 .٠:ق ..دالوأ ىدنتع

 : افقاو بهي ىهو دمحم هعطاقو

 .ةعيرس تاوطخب جرخو

 .دمحم ىنذأ ءارو ىرجي اهتاكب توصو
 وهو «هبايث علخي أدبو ..لوألا رودلا ىف هتقش ىلإ دمحم لزنو

 هلقعو ..طقف هيتفشب ىنغي هنإ ..هئانغ نع لوغشم هلقع نكلو ..ىنغي
 ..ءاتس ىف حراس هنكلو ءاهجوزو هتخآ ىف احراس سيل ..حراس

 ناك هنأ ملعي ىهو ..باسحلل ضرعم هنأب ساسحإلا درجم قيطي ال

 نأ ىلع ربصي نأ عيطتسي ناك ..اهجوزو هتخأ شقاني نأ عيطتسي
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 .مهي ءىش ال

 .هالابم الب هيفتك زهو

 .ءانغلاب رثكأ هنتوص عفرو

 ماني امدنع قرألاب رعشي ةرم لوأل ..ماني نأ عيطتسي ال هنكلو
 هنإ ..ةداسولا ىلع هسأر عضي امدخنع امتاد ماني هنإ ..ءادغلا دعب

 اذامل ..ماني ةداسولا ىلع ةهسأر عضي امدنع هنكلو ءاريثك ماني ال

 .هقرأ هيذعو

 ىلإو اريثك ىرجي ..ىرجي نأ ديري هنأب سحي ..قيضي هردصو
 قوفو .هيفتك قوف اهب سحي ةليقث ءايشأ نم برهي ..برهي ..ديعب
 ..هةيف شعيب مل ملاع ىلإ هطبرت دويق ..لويق ..هيمصعم ىفو ..ةهردص

 ..لازغلاك ىرجي نأ عيطتسي ال .روف صعلاك ريطي نأ عيطتسي ال هنإ
 .ةدرولاك حتفتي نأ عيطتسي ال

 .ماني نأ نود شارفلا نم ماقو
 هنأك ءاملل هسأرو ههجو ملسي ىهو ..شدلا تحت محتساو

 .هتايح ىلع ةليخدلا ةديدجلا سيساحألا هذه لسغي نأ لواحي
 .جرخو هبايث ىدتراو
 ىملح هيقيدصب ىقتليل هتداعك ىبارع ىهقم ىلإ بهذي ملو

 ..ىهقملا ىلإ دوعي مث اليلق ىشميس ..ىشمي نأ ديري هنإ ..قيفوتو
 ديعس دمحأ عراش ىف راسو هتيب نم جرخ ..اليوط ىشم هنكلو

 ةصق ىلإ هلمحيف انيح ىفصي هلايخو ..هراكفأ قباسي هناك ..ىشميو

 ةصقلا نم قيفي نأ ثبلي ال هنكلو ..اهيف شيعي ىتلا صصقلا نم

 م ؟؟ 8! مهد ءىش ال الا



 ةرامع قوف نم عقي هنأك ..ضرألا ىلع ىوهي هسقتب سحيو
 ..ضرألاب هدسج ماطترا توص عمسي هنأ هيلإ ليخيو ءايليبومألا
 5 .ءاتسب ..عقاولاب

 ةريغصلا هتماستبا تدادزاو ..هناميإ رونب هانيع تءاضأو ..قيمع

 هنكلو ..هب ثيغتسي الو ..هللا نم ائيش بلطي ال هنإ ..ةوالحو ةبيط

 .هلايخب هيلإ عفتري نأ لواحي
 ..اديحو ..ةوهق ناجنف برشي سلجو ىواشيفلا ىهقم لخدو

 .هلايخ ىف هللا عم شيعي ..هناميإب افتلم ..اكداه
 ىف ىشم ..ىشملا ىلإ هتجاح هتدواع ..ىشمي داعو ..ماق مث

 ىلإ ..ويلوي 7١ عراش ىلإ ..ءارضخلا ةبتعلا ىلإ ..رهزألا عراش
 ىف هفداص راي لوأ ..لاسروكلا راب لخدو ..ديرف دمحم عراش

 كب ءىفطي هنأك ..ةعرسب هيرش ..ىكسيولا نم اسأك بلطو ..قيرطلا

 .ةثلاكو ..ىرخأ اسأكو ..هردص ىف تارمج

 .ةقر هديزت رمخلا نإ
 .هيلإ دوعت اهلك هتقرب رعشي ىهو
 .ايفاص هلك هلايخب رعشيو
 ىلع طقسي الو ..عقتريو ..عفتريو ..هلايخ ملس ىلع عفتريو

 .قوف ..قوف هنإ ..ضرألا

 اهنحل نأ قبس هفيلأت نم ةينغأ ىنغي ىهو «رابلا» نم جرخو
 : سلافلا نحل نزو ىلع هسقنب

 .نامز نم اديس سمم ىدتع انأ

 .اتفه صيأاو اتفه صبأ

 .ةثئسلا لوط انهلا ىقلا
 .شيسسعأ ىنإ ىتايطح
 .رورس ىق رورس ايندلاو
 نضل نضال ايد بيحساف
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 .تمن ىأ هدأ

 .تومتاح 5055 كبيس داو اي

 .رورس ىف هيضق ءريصق رمعلا
 ..ههجو ألمت ةولحلا ةريبكلا هتماستباو حرسملا ىلإ بهذو

 ..تارايسللو ..سانلل ناكحضت ..هلوح ءىش لكل ناكحضت هاتيعو

 .هلوح ءىش لك ىسكيو هسفن نم قلطني لامجلا ..ليمج ءىش لك
 ..هةتكحض ىف هتاليمزو هئالمز لك مضي ىهو حرسملا لخدو

 ىلع زيطت :ةفافش هسفنو ..هل نوكخضيو ..كحضيو ..مهلك مهلبقي
 .بح اهلك ةكحاض ءامس ىف هلايخ نم ةحنجأ

 .هنف ةمق ىف ىهو ..هرود لثمو
 .قيفصتلاب جضت ىديألاو
 .ليمج مغن هنأ الإ قيفصتلاب رعشي ال وهو

 هوو

 .ليثمتلا ءاهتنا دعب حرسملا نم جرخو
 تحاص ىتح هارت تداك امو ءرواجملا ىهقملا ىف هرظتنت ءانسو

 : اهبح لكب
 .دذمحم ..كمحم -

 .هيتفش ىلإ اهعفرو .هيعارذ نيب اهلمحو ,دمحم اهيلإ قلطناو
 امهيلإ نورظني ىهقملا داورو ..ةولح ةريشك تالبق ..اهلبقي ذخأو
 : كحضت ىهو حيصت ءانسو ..ةداعس ىف نوكحضيو

 .هأب ىنلزن ..دمحم اي ةيافك -

 ىلع فوطي هءارو اهدشو اهدي نم اهكسمأو دمحم اهلزنأو

 ىلإ اهب جرخ مث ..مهل كحضيو ءمهيبعادبي ىهقملا ىف هثالمز

 .ىشمو ..عراشلا

 ىهو تلاق مث ..ةعساولا هتاوطخي قحلتل هيناجي ىرجت ءانسو

 : ثهلت
 ؟ دمحم اي نيف حورئاح -
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 : اهلك ايندلا مضيل حوتفم هردصو لاقو
 .ةكيزم عمسناح ..برشناح ..ىنغناح ..صقرناح -

 وهو ..اهيتفش قوف ىنغتو صقرت اهتماستباو هيناجب تراسو
 .هتاوطخ عيسوت ىلع رثكأ هدعاسي ايركسع اشرام هيتفشب رفصي

 : هيلإ اهسأر عفرت ىهو ءانس تلاقو
 8 كتخأ عم تقفتا -

 .اهعمسي نأ نود هريفغص ىف دمحم رمتساو
 : هريفص لالخ نم هيلإ لصيل اهتوص عفرت ىهو لوقت تداعو
 ؟ دمحم اي كتخا عم تقفتا -

 ةجاذسك ةجاذس ىف لاقو :ةليوطلا هتماق قوف نم اهيلإ رظنو
 : لافطألا

 ؟ هيإ ىلع اهاعم تقفتا -
 : تلاق

 .تيسن نوكت ىعوإ ..حبصلا كل تلق ام ىز-

 : همامأ رظنيو دوعي ىهو دمحم لاقو
 .شتيضرامو ..اهل تلق ..شتسنام آل -
 : اهيتفش نيب شمكنت اهتماستباو ءانس تلاقو
 ؟ هياب شتيضرام -
 : هتوسقب رعشي نأ نود ءهريس ىف رمتسم ىهو دمحم لاقو
 .اهيروزت كنإ شتيضرام -
 .هيتفشب رفصي داع مث
 :ةيضاغ ةرمحب اههجو ىستكا دقو .,هدي نم اهدي ءانس تعزنو

 : جدهتي اهردصو تلاقو

 ؟ انزوجتا اننإ ةفراع شم ىه ؟ ىازإ شتيضرام -

 : لاقو .هيتفش قوف ةدمجتم هتماستباو اهيلإ رظني دمحم فقوو
 :نوتيضرام اهنإ :ةفراغد
 : ءانس تخرصو

 .كلو ىل ةناهإ ..ةناهإ ىد ..اهل تكست ىازإ ..اهل تكسو -
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 : ةطاسيب دمحم لاقو
 ..رح انأو ..ةرح ىتنإو ..ةرح ىهو .ةزياع شم ىه ..هيل ةناهإ -

 .رارحأ انلك
 : خرصت ءانس تداعو

 ىب فرتعت مزال ..انزاوجب فرتمعت مزال ىه ..ةرح شم ىه -

 .كتم لقأ شمو ..اهنم لقأ شم انأ ..كتارمك
 نيتقلطنملا اهينيع ىلإو ..بضاغلا ءانس هجو ىلإ دمحم رظنو

 اهردص ىلإو ..اهيتفش قوف ةزرابلا اهتانسأ ىلإو ..رئاثلا طخسلاب

 رعشو ..هينذأ ألمي زيزألاو ..زتثي هسأرب رعشو ..ظيغلاب جدهتملا
 .هردص ىلع فحزيو ..هيفتك ىلع عقي ليقثلا ءىشلا اذهب

 .فاخو
 .ءانس نم فخي مل

 .ليقثلا ءىشلا اذه نم فاخي هنكلو
 عرسأ تاوطخب ىشم ..ىشتسمو ..ةعرسب ءاتسل هرهظ رادأو

 .برهي هنأك ..هتاوطخ نم عسوأو

 .ءىشلا اذه نم برهي هنكلو
 دعب اهينيع نع ىفتخيس هنإ ..هفرعت اهنإ ..ةلوهذم ءانس تفقوو

 .هب قحلت نأ عيطتست نلو ..ناوث
 ءاهطخسب ءاهظيغ اهيف طلتخا عومد ..اهينيع ىلإ عومدلا تزفقو

 .اهبحب ..اهدانعب ءاهفعضب ءاهتريحب
 : حيصت ىهو هءارو ىرجت اهسقنب ترعشو
 .تيبلا عجرا سولف شييعم انأ ..دمحم ..دمحم -

 ..هيلإ ةعفدنم اهآرو ..هءارو تفتلا هنكلو ..دمحم اهعمسي ملو
 طسو العف ىرج ..ىرجف ..هلك هكلمي فوخلا ..هفوخ دتشاف

 .هي قلعتو ءسيبوتوأ ءارو هتوق لكب ىرجي ذخأ مث ..عراشلا
 .ءاكبلاب ترجقنا مث ءديعب نم هيلإ رظنت ءانس تفقوو
 .جيشن هل داح ءاكب
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 .ىكبت ةأرما ةدهاشمب نوعتمتي ءةراملا نم قيرف اهلوح فتلاو
 تعفرو ..اهجيشن تمتكو ..ةعرسب اهعبصأب اهعومد تحازأو

 .تراسو ..اهلوح تفتلا ىتلا سانلا ةقلح تقرتخا مث ..اهسار

 .سأرلا ةعوقرم تراس
 ؟نيأ ىلإ ىردت ال
 .اهنوقج قزمت ..ظيغلا عومد ..ةتويكملا عومدلاو

 .نجتس اهنإ
 نل هنإ ..دمحم نم سأيت ..العف نجت نأ لبق سايت نأ بجيو

 هنم لعجت نأ ادبأ عيطتست نل ..هريغت نأ عيطتست نلو ..ادبأ ريغتي

 «تيب اهل ءتاجوزلا ةيقبك ةجوز ادبأ نوكت نل ىهو ..الوئسم الجر

 نأ ..سأيت نأ اهل ريخلا نمو ..تيبلا نعو اهنع لوكسم لجر اهلو

 .هنع اديعب اهتايح مسرتو دمحم كرتت وأ ..ىوه امك اهييصن لبقت
 لعجت ىتح حفاكت نأ ..حابصلا ىف هتذختا ىذلا اهرارق تركذتو

 .اهتيب ةيرطملا تيب نم لعجت نأو ..الجر دمحم نم
 .اهملح اهيلع نهي ملو
 ..ةعرسلا هذهب سايت نأ اهيلع نهي مل
 .اهسفن عجارت تاأدبو

 تررق تناكل اليلق تركف اهنأ ول ..اهلجعتب تاطخأو ..تلجعت دقل

 ىهف ..دغ ىلإ ..حابصلا ىلإ دمحم تخاب اهئاقل عوضوم كرتت نأ
 اقلعم نوكي ءليللا ىف قلطني امدنعو ءبرشي امدنع دمحم نأ ملعت
 ..اشاقن قيطي الو ..ضرألا ىلإ هدشي ائيش قيطي ال ..هلايخب
 .اداج اثيدح قيطي الو

 .تاطخأ دقل

 .اهظيغ ةدح نم أطخلاب اهساسحإ ففخو
 ىف تجرخ دقل ..دوقن اهعم سيل هنأ تركذتو تداع اهنكلو

 تبكرو ..اشرق رشع ةسمخ اهعسو ةيرطملا تيب نم ءاسملا

 ةجاجزو ءادحاو اشتيودنس ترتشاو ..ىلوأ ةجرد ..سييوتألا
 اهئاقل ىلع ةدمتعم تناكو ..اشرق رشع ةسمخلا تراطف ..الوكاكوك
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 وه راط اهجوز نكلو ..اهنع لوئسملا لجرلا ..اهجوز ..دمحمب
 .ميلم الو ..دوقن الب اهكرت ..رخآلا

 .ظيغلا اهدواعو

 .اهردص ىرهيو ءاهينيع قرحي ظيغ
 ىدحإ ىلإ بهذت له ..بهذت نيأ ركفت ءاهتاوطخ ىف تلهمتو

 ىلإ دوعت له ..حابصلا ىف اهنم ضرتقتو ءاهدنع تيبتو اهتاليمز
 ؟ هيف ميقت ىذلا نويسنبلا

 .ال

 .هيب قداص ىلإ بهذتس
 ىلإ باهذلا ىف ركفت ىهو اهبنج ىف اهكشي ءىشب تسحأو

 نأ دوعتت مل ىهو: هفغص ةلاح ئف اسهنا مت [هنإ .«ةيب قدام
 ىف اهنأب امثاد رعشت اهنإ ..فعض ةلاح ىف ىهو هيب قداص هجاوت

 ..هيب قداص هجاوت امدنع اهتيصخش لكو اهتوق لك ىلإ ةجاح

 هرهظم ءارو اهيفخي نأ لواح ىتلا ,ةايحلا عتم ىلإ ةفهللاو ةبغرلا
 .هعباصأ تاسملو .هينيع ةعمل لالخ نم اهفشكت ىتلاو .مرتحملا

 ناك ؛هيب قداص ىلإ باهذلا ىلإ اهظيغب ةعوفدم ىهف كلذ مغرو

 .نيمث ليمج ءىش ..اهسفن ىف ءىش ميطحت ىلإ اهعفدي ظيغلا
 نقب نساك عود ىلإ جام هذف اهتلاح ىف اهناي رفات ىفو

 مامتهاك مامتها ..اهب اهتاليمز مامتها نم ربكأ مامتها ..مامتهالا
 .هيب قداص

 ناديم ىلإ تفرحنا مث ءىيلوي 2١ عراش هاجتا ىف تراسو

 ..اهينيع ىف عومدلا اياقبو :ةشئاط ةدينع اهتاوطخو ..اربوألا
 دوعت ثيح ريبكلا ىهبلا ىلإ تهجتاو «لاتننتنوكلا قدنف تلخدو

 هءاقدصأ كرت مث ..ةشهد ىف اهيلإ رظنو ..هيب قداص اهحملو

 ..اهيتفش نيب ةزوزهم ةماستباو هتحفاصو ..اعرسم اهيلإ ماقو

 : هينيع نم لطي دمعتملا نانحلاو روقولا هتوص ىف لاقو
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 ؟ دمحم نيف لامأ -

 : دهتتت اهنأك تلاق

 :انافه قمح
 : لاقو .هينيعب اهيلإ داع مث .هكاقدصأ ةيحان ىلإ تفتلاو
 لاح كاصحاو: باسجلا عقراح ::ةيبرعلا ىلع ىديقيسا ينطاع
 هنإ .هلقع ىق رودي امب سحت اهنإ ..ددرت ىف ءانس هيلإ ترظنو

 عم سلجت نأ تدوعت دقل ..اهدحو ..هعم هؤاقدصأ اهاري نأ ديري ال

 ىلإ اهمدقي نأ ديرب ال هنكلو ..كمحص عم نوكت امدنع هئاقدصأ

 اهب ىحضي هثإ ..هسفنل اهبسني نأ ديري ال ..اهدحو ىهو هئاقدصأ

 .روقولا مرتحملا لجرلا رهظم ..بذاكلا هرهظم ليبس ىق
 .ةناهإب تسحأو

 نم اهيمحي نأ ىلع ىداق  ءىش لك مغر دمحم نأب تسحأ

 ىذلا وه سيل ..اهتيامحل فاك اهيناجي هدوجو درجم ..تاناهإلا هذه

 نم اهنإ ..سانلا مامأ امهتروص ..امهي سانلا فارتعا نكلو ..اهيمحي
 .ةزوزهم ةروص دمحم ريغ

 ..ةرخاس ةرظن نيتنولملا اهينيع ىقو هيب قداص ىلإ ترظنو
 نع لدعت نأ ىف ركفت ىهو .قدنفلا نم ةجراخ تراسو ترادتساو
 نهلعل ..تالثمملا اهتاليمز ىلإ دوعتو ..هرقتحت نأ ..هيب قداص ءاقل
 .حرسملا رواجملا ىهقملا ىف تاعمجتم نلز ال

 ..ةريحلاب ساسحإلا اهدواعو ..قدنفلا مامأ تفقو اهنكلو
 .اهردص ىرهيو ءاهينيع قرحي ظيغلا ..ظيفلاو ..عايضلاو

 قداص ةرايس ىلإ تهجتا ..اهقطنم نم ىوقأ دانع ىفو ..ةأجفو
 .قدنفلا مامأ ةفقاولا هيب

 .لامهإ ىق ةرايسلا قئاس اهيلإ رظنو
 لجخلاو :نيتددرتم نينيعب هيلإ رظنت ىهو ءانس هل تلاقو

 : اهيتنجو ىلع فحزي
 قولت ئاج هيي قداضد
 نأ نودو ..هتفقو ىف لدتعي نأ نود ءبابلا قئاسلا اهل حتفو
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 .ءاسنلا نم عونلا اذه نم اهربتعي هنأك ..اهيلع دري

 ظيغلاو .اهتاتسأب اهيتقش لكأت ىهو ةرايسلا ىف تسلجو
 .اهيتئر قزمي ةناهملاب ساسحإلاو ..اهب دبتسي

 ىشخي هناك ةعرسب ةرايسلا لخاد ىلإ فلدو ,هيب قداص ءاجو

 : ةلجع ىف لاقو ,دحأ هاري نأ

 .ىطسأ اي قوس -
 .ةرايسلا تراسو

 ىف ناثيتضم امهنأ ىلإ نامطا دقو ءانس ىلإ هيب قداص تفتلاو
 داعو ةسينيع ىلإ ناتحلا داع دقو لاقو ..سانلا نع عراشلا مالظ

 : هتوص ىلإ ءىداهلا راقولا

 ؟ نيف حار دمحم ..ةياكحلا هيإ -

 ىف ةمهاس لازت الو ,ةرايسلا نكر ىسف هنع دعتبت ىهو تلاقو

 | :اهضيساخأ
 .ىرج

 : هيب قداص لاقو

 .ىازإ ىرج -
 : هيلإ رظنت ال ىهو تلاق
 .سيبوتألا ىف طبعشتاو ..ىرجو ..عراشلا طسو ىف ىنباس -
 هنوص ىق لاقو ..اهذخف ىلع هفكب تيرو هعارذ هيب قداص دمو

 : ءىداهلا

 .هيلمحتست ىردقت ىللا ةديحولا ىتنإو ..هيمهفت ىردقت ىللا

 اهعومد ترمهناو ..اهذخف تسمال ىتلا هفكب ءانس سحت ملو

 جيشنلاو تلاقو ..عايضلاو ظيغلا عومد ..اهلك اهعومد ..ةدحاو ةرم

 : اهتاملك قزمي
 شم ..ةجاح مهفأ ةرداق شمو ..هلعحتسأ ةرداق شتقابام انآ -
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 .ةتيم الو ةشياع تنك اذإ ةمهاف شم ..شينيحيبام الو ىتبحيب

 : لوقي ىهو ,هعارذب اهيفتك طاحاو ءهيب قداص اهتم برتقاو
 .ةيوق كرمع لوط ىتنإ ..ءانس اي سب -
 تكبو ..اهلك تراهناو ..هردص قوف اهسأر ءائس تطقسأو

 .اهلك اهزهي جيشنلاو ..رثكأ عومد ..رثكآ

 ..رثكأ هعارذب اهيلع طغضيو ..هردص ىلإ اهنضتحي هيب قداصو
 : ددريو ..اهرعش قوف هاتقشو ..ةيراعلا اهفتك سسحتت هعياصأو

 تهبنتو ..كبحيب دمحم نإ قثاو انأ ..ءانس اي ةلقاع ىكيلخ -

 هعارذب تسحاو ..هيب قداص ناضحأ ىف اهنأ ىلإ ةأجف ءانس

 قوف بصنت هسافنأو ..اهفتك سسحتت هعياصأو ..هيلإ اهطغضت
 ..ةيرعلا نكر ىف اهسفن تفذقو ..ةعرسب هنع تدعتباف ..اهسأر

 : ريبك دانع ىق تلاقو

 .حورأ ةزياع انأ -

 مرتحملا هتوص ىف لاقو .:ةعرسي هراقو هيب قداص داعتساو

 : ءىداهلا

 .ىدهت ام ةياغل ,ةتح ىف ىشعتن حورن شم -
 اهرفاظأ مضقت ىهو ءانس تلاقو

 .تقولد ..حورأ مزال ا

 عراشب نويسنب ىف ميقت ءانس نأ ملعي هنإ ..سيسسمر عراش ىلإ
 .سيسمر

 .ةتماص تلظو

 .اهينيع قرحت عومدلا اياقيو
 تلاق ءنويسنبلا مضت ىتلا ةرامعلا مامأ ةرايسلا فقت نأ ليقو

 : ةأجق ءانس

 .ةيرطملا حورأ ةزياع انأ-

 لاقو .:ةشهد ىف هيب قداص اهيلإ رظنو

 ؟ كاته دمحم قه -
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 : ةدحم ىف ءاتس تلاقو

 .ىتيب هد ..كانه شم الو كانه ناك اذإ شينمهيام ..شفرعأ ام -
 : ليوطلا راوشملا اذه باسح بسحي نكي مل هنأك .ضاعتمالا ههجو ىلع رهظ دقو هيب قداص لاقو
 ...و كدحول كانه ىدعقت ام لدب سب -
 : نيكأ داتع ىف ءافس هتعطاقو

 .ىتيب هد ..كانه تابأ مزال -

 : ءوده ىف لاقو
 .قح ىكل -
 نع دعتباو ..ةيرطعلا ىلإ هقيرط ىف رمتسي ناب قئاسلا رمأ مث

 أدبو ..ليوطلا راوشملل ادادعتسا ةرايسلا نكر ىف حارتساو ءانس
 تادبو ..ريبكلا خالا بحو .بألا نانح هيف ائداه اثيدح ءانس ثدحي
 ا اثيش هنع ىفخت نأ نود ..ةحارصي ..ثدح ام لك هل ىورت عانس

 اذه ملكتيو دوعي مث ءانيح عمتسي وهو ..ةيلخانلا اهسيساعا ىتح
 .اهباصعأ هب كلدي هنأك ,ءىداهلا مالكلا

 .ةيرطعلا تيب ىلإ الصوو
 ىلإ ءانس ترظنو ..ىمومعلا قيرطلا ةفاح ىلع ةرايسلا تفقوو

 لك ىف فوخلا قلطنا ..تفاخو ..لقحلا مالظ طسو ىقاملا تيبلا

 ةعرسب ءانس هيلإ تتفتلاو ةرايسلا نم لوزنلاب هيب قداص مهو
 : ءاجر ىف تلاقو «ةفيفخ ةبذج هعارذ نم هبذجت ىهو

 .هيب قداص اي تنإ كيلخ -
 : ةشهد ىف اهيلإ رظني ىهو لاقو
 .كلصوأ -

 : لسوتت اهنأك تلاق
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 .لحك ةملض ايندلا ىد -
 : تلاق

 .ةملضلا نم شفخابام انأ ...شهلعم -

 .ىدحول ىتيب لصوأ دوعتأ مزال نامكو -

 : ةلئاق تدرطتساو
 .ريخ ىلع حبصت -
 : هيب قداص لاقو

 .تيبلا

 : ةرايسلا نم لزتت ىهو تلاقو
 .ةركشتم -
 اهنأك اهسافنأ دشتو ..مالظلا ىف رظنت لقحلا ةفاح ىلع تفقوو

 ةيانقلا ةفاح ىلع ريست لقحلا ىلإ تلزن مث ..اهتعاجش عمجتست
 اهمامأ فقت زيمجلا ةرجش لالظو ..اهبلق المي فوخلاو ..ةقيضلا
 هنإ دكأتتل رظنلا ققدتو ءاهيف اهينيع زكرتو ..دوسأ تيرفع اهنأك
 سمالت ميسربلا داوعأآو ..ةرجشلا لظ درجم اسمنإ ءاتيرفع سيل

 لوح فتلت نأ لواحت ةجزل نيباعث اهنأك اهب رعشتف ..اهيقاس
 اهناك اهينذأ ألمت ليللا ريصارص ريرصو عدافضلا ..اهيقاس

 نم مالظلا لتك حيزت اهنأك اهمامأ اهيعارذ دمتو ..ةلتك ءارو ةلتك

 اهبلقو ..اهيف اثبتخم ايثذ لعل ..ميسريلا داوعأ زتهتو ..رخآ نابعث
 ..اهردص ألمي بعرلاو ..اهيمدق ىلإ لصي ىتح ..طقسيو ..طقسي
 ءىش لكو ..اهقلح ىَق ةخرصو ..امهرخآ ىلإ ناتحوتفم اهانيعو

 .اهتايح ىف ادبأ رونلا رت مل اهنآك ..رونلا ..براي رونلا ..مالظ
 .تيبلا ىلإ تلصوو
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 .ودع نم رفت اهنأك ةفوهلم ةعرسب تلخد

 ..ةدعترم ةعيرس تارظن ىف اهلوح تتفلتو ..روذلا تءاضأو

 .نيكسب صل اههجاوي نأ رظتنت تناك اهنأك
 ..هب هسبرتت هل سايرت نع تثحبو :ةوقب اهءارو بابلا تقلغأو

 .سابرت بابلل سيل
 .بابلا فلخ هتعضوو ريبكلا دعقملاب تتأو
 تعفد مث ..بابلا نع اديعب دعقملا تعفرو ..ةعرسب تركف مث

 اهتعضوو .ةوق نم اهيف ام لكب اهتعفد .ةريبكلا ةيبشخلا ةدئاملا

 .بابلا فلخ

 .ءاضم روثلاو

 .ةفئاخ ىهو

 .ةفئاخ

 .اهتيب نم ةفئاخ
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 مرو ..قيفوت اهيف لمعي ىتلا :ةيرامعملا تاءاشنالا
 سدنهملا ةلباقم بلطي نأ قيفوت لواحي مل كلذ

 هنإ ..ةكرشلل ديدجلا بدتنملا ىضعلا ىركف دومحم |[ ]

 نأ نم ىكذأ ..نيللهملا نيئنهملا بكاوم ىلإ مضني نأ نم ىكذأ
 وضعلا حفاص نآب ىفتكا كلذل ..ليوط روباط ىق دحاو درجم نوكي

 راقو ىف نكلو بدأ ىف هحفاصو ..هنييعت ةبسانمب هل مهتكنهت
 .هبدأ رهظم ىف ةالاغم نود ءاضيأ

 لابقتسا ىف ظفحتلا اذه ىلإ قيفوت ىعدي رخآ ببس كانه ناكو
 ::قياسلا ةكرشلا بحاته ىلإ ايرقع ناك هنأ قهو :نيتتملا ىضعلا
 تاعورشم مهأ ىلع فارشإلاب هيلإ دهعي ناكو ..هتقث عضوم ناكو
 نإ ..تآفاكملاو تاوالعلا ىف هئالمز ىلع هزيمي ناكو ..ةكرشلا
 نأ نيح ىف :نيماع لالخ ىف اهينج نيتسو ةسمخ ىلإ لصو هبترم

 مهدقحو هتالمز دسح همهي اهمايأ قيقوت نكي ملو ..اهينج نيثالثو
 ظفتحا ول ىتح ءلمعلا بحاص ةقثب هظافتحا امئاد هيفكي ناك ..هيلع
 هنأب هسفن نيبو هنيب اعنتقم ناكو ..هئتالمز باسح ىلع ةقثلا هذهب

 نأ حيحص ..هدوهجم ةجيتن .تاوالعلا هذه لانو .ةقثلا هذه لان
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 قافنلا قيرط نع هلمع ىف مدقتي مل هنإ ..لاغش لجر هنإ ..ةكرشلا

 مهاقت» وه هيمسي اقافن هؤالمز هيمسي ام نإ ..هؤالمز لوقي امك
 سوءرملا نيب امئاد دجوي نأ بجي مهافتلا نم عون ىهو ..«ىصخش

 ناتحلصملاو ..سوءرملا ةحلصملو ..سيئرلا ةحلصمل ..هسيئرو

 لبقي ةكرش بحاص كانه سيل ..لمعلا ةحلصم نع ادبأ نالصفنت ال

 ةحلصمف ..لمعلا ةحلصم باسح ىلع هيسوءرم دحأ لماجي نأ

 قولثمم مه ةكرشلا باحصأو ..بسكملا ىه ..حبرلا ىه ءلمعلا

 ىلع هزيميو ,هيقظوم نم افظوم مهدحأ لماجي دق ..بسكملا ..حبرلا

 هحبر دودح ىف كلذ لك نكلو ..هيلع وخسيو .هثالمز ىقاي

 .لمعلا ةحلصم دودح ىف ىأ ..هيسكمو

 ىلإ جاتحي اقافن هؤالمز هيمسي ىذلا ىصخشلا مهافتلا اذهو

 رايتخا ىف دهج ..ريبك دهج ىلإو ..ةبهوم ىلإ ..صاخ ءاكذ

 بحاص ىضري ىذلا ىأرلا لب ..كيأر ال ..هلوقت ىذلا ىأرلا نيوكت

 عوضوتم ئا نع قيفوت لاسي ةكرشلا بحاض ناك دقل ::لمعلا
 جراخ اعوضوم ناك ول ىتح ..هيضري ىذلا ىأرلا امئاد هيطعيف

 «ءناطلس ىدهو متسر دنه ىف هيأر نع ةرم هلأس دقل ..لمعلا ةرئاد

 نويلم ةعرسب رودي قيفوت لقع أدب ةعرسبو ؟رثكأ هبجعت امهيأو

 :لاق ةعرسب مث ..هينيعب ةأرما عبتي اهيف هحمل ىتلا تايسانملا
 ..مكسر دنه -

 :لاقو ء:ةحرم ةريبك ةكحض ةكرشلا بحاص اهموي كحضو

 ..مامت ىقوذ ىز قيفوت اي كقوذ ىلع مالس اي -
 قيفوت هب مدقت ىذلا حارتقالا ىلع لمعلا بحاص ققاو اهمويو

 .لمعلا ميظنتل

 عم ىصخشلا مهافتلا ليبس ىف قيفوت هلذبي ىذلا دهجلا اذه
 ..ءاكذ هنإ ..ةيهوم هنإ ..اطيسب ادهج نوكي نأ نكمي ال هسيئر
 دهج هنكلو ..هيف حجن اميف هئالمز لك حجنل اطيسب رمألا ناك ولو
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 .اقافن هنومسي كلذل ..مهئاكذ نم ربكأ
 ..ةكرشلا تممأ نأ ىلإ

 هئتالمزب سحأ ..ههجو قزمت ةتامشلا تارظنب قيفوت سحأو
 ..ديألا ىلإ هنم اوصلخت مهنأك ةحار ىق نوسفنتي مهو همامأ نورمي
 ةركذم نمرثكأ نأ ملع مث ..حازناو مهرودص ىلع مثجي اسوباك نأك

 اسوساج ناك هئأي همهتت اهلقأ ..بدتنملا ىضعلا ىلإ هدض تمدق

 ..و ..و ..ةكرشلا لاومأ سلتخي ناك هنأو ,مهيلع ةكرشلا بحاصل

 ىمحي ناك سكعلاب ..اسوساج نكي مل قيقوتف ..ةبذاك ةريثك مهت
 هحلطيو ءضحب ىف مهضعب اهمدقي ىتلا ةيديكلا ىواكشلا نم هءالمز
 .سلتخي نأ نم ىكذأ هنإ ءاسلتخم نكي ملو ..لمعلا بحاص اهيلع

 ىلإ برقتي نأ لواحي مل ..ءوده ىف كلذ لك قيفوت لباقو
 تاركذملا هذه لك أرق نأ دعب هيف باتري ال ىتح بدتنملا ىضعلا
 .هدض تمدق ىتلا

 تاركذم اومدق ةكرشلا ىفظوم لك نأب ملع امدنع هءوده دادزاو
 ةثالث اهيف هترجح رواجت ىتلا ةرجحلا نإ ..ضعب دض مهضعب

 ةرسجح ىف نوسلجي مهو تاونس سمح مهيلع نس .نيفظوم
 ةلئاع قعدي مهنم لك . .ةيلتئاع ةقادص مهعمجت هن ةثالثلاو . .ةدحاو

 لك مدق ميمأتلا دعب لوألا عوبسألا ىفق كلذ مغرو ..هتيب ىلإ رخآلا
 .رخألا دض ةركذم مهنم

 نع لاقي ام قدصي نأ كلذ دعب بدتنملا ىضعلا عيطتسي نلو
 ررقي نأ عيطتسي نلو ..نيفظوملا لك نع ليق ام قدص اذإ الإ قيفوت
 .نيفظوملا لك ءاصقإ ررق اذإ الإ قيفوت ءاصقإ

 .هسفن قيفوت ىه .هئالمز دض تاركذم مدقي مل ىذلا ديحولا

 .اريمض مهقهرأ هنأل الو ..اقلخ مهنسحأ هنأل ال

 ىف مدقت ىتلا تاركذملا نأ ىلع هلدي هؤاكذو ..مهاكذأ هنأل لب
 ةرظن اهيلإ رظني ال ..ةرشابم ميمأتلا دعيو ..تاذلاب تقولا اذه
 دقفت ..ةلئامم ةركذم ةئام نيب مدقت ىتلا ةركذملا نأو ..ةيدج



 هعيطتسي ام لك عمجي ىهو ةثالثلا عيباسألا هذه قيفوت ىضقو

 ..موثلك مأ عامس بحي هنأ فرعو ..هءاقدصأ فرعو ..ىلهألا

 ىمهف ؛هتجوز قيقش نأ ركذتو ..رهوج هللادبع ةنبا جوز هنأ فرعو
 دق. .ةريثك تانراعتم ..ةيوناكلا ةسزيملا ىفاهل التمر ناك زهوج
 .اهب حرفيو .اهعمج ىلع صرحي ناك قيفوت نكلو ..ةهفات وىدبت

 ةلثسألا لك نع ةباجإلل دعتسي قيفوت أدب هسفن تقولا ىفو
 ندعو هنتتملاو علا ةجلإ اني هيي ذق لاو هلمغي ةقاعتملا
 حرقيو بدتتملا ىضعلا اهرقي نأ نكمي ىتلا ةديدجلا تاعورشملا
 عورشم ىلع لصحي نأ همهي ديدج سيئر لك نأ ملعي هنإ ..اهب
 ىف هنع نلعيو ؛هسفنل هبسنيو ةكرشلا هذفنت ,ديدج حارتقا وأ ديدج
 رثكأ قيفوت مدقيسو ..ديدجلا هبصنمب هترادج تبثي ىتح ءفدصلا
 تاعورشملا هذه بدتنملا ىضعلا بسني نأ همهي الو ..عورشم نم

 .هعم اهنم ديفتسي نأ همهي ام لك ..هسفنل

 ..لمعلا ةطخ قيفوت أدبو

 ..بدتنملا ىضعلل مدقت ىتلا تاركذملاب ملعي ناك هقيرط نعو ..ةكرشلا
 .ةكرشلا جراخ نم هروزي نمب ملعيو ..نيفظوملل هتالباقمب ملعيو

 ,ةراجتلا ةيلك ىف جرخت هنأ ملعو ..رهوج ىمهف نع لأس مث
 ميدقلا مهتيب ىف هتظاع عم ميقي لازي ال هنأو ..ايساحم لفتشاو
 .دعب جوزتت مل ىرخأ اتخأ هل نأو ..ةيسابعلاب

 سانلا اهيف جرخي ىتلا تاقوألا ىف ىمهف تيب مامأ رمي أدبو
 تيبلا مامأ نم رمي نكي ملو ..اهيلإ نودوعي ىأ مهتويب نم ةداع
 ةطحم ىلإ هقيرط ريغ هنأ كلانه ام لك ..ادبأ ..هيلإ رظنلا تفلي ثيحب
 ..ىمهف تيب مامأ نم رمي ثيحب سيبوتألا

 انحإ هد ..نامز هللاو ..ىمهف اي كيزإو ..ىمهفب ىقتلاو
 ىزإو ..ايفارغجلا سردم ميلعلادبع ذاتسألا ركاف ..ادبأ شكفشتبام
 .هيب هللاديع ىمع
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 :دمعت الب هلأسو :ءىبورج ىف ايقتلي نأ ىلع ىمهف عم قفتاو
 .تقولد تربك مزال ..ةديرف كتخأ ىزإو -

 :ةساردلا ليمز ةبحصب ديعس ىهو ىمهف لاقو
 ..تزوجتاو -
 :قيفوت خرصو

 ؟ةيسايعلا

 :ىمهف لاقو

 .ىركف دومحم
 :اكحاض قيقوت لاقو
 .انتعاتب ةكرشلا ىف بدتنم ىضع نيعتأ هد . .لوقعم شم -

 :ىمهف لاقو
 .تاءاشنإلا ةكرش ىق كنإ ىل تلق تنإ ..حيحص هل -

 :قيفوت لاقو

 .شنابام
 :هابت ىف ىمهف لاقو
 .ىرغود هنإ هييع ..كبجعي لجار هد -
 نأ ىمهف نم بلطي نأ كلذ لك ءارو نم ىمري قيفوت نكي ملو

 هنإ ..ال ..ةوالع هحنميل قأ ..هيمحيل ..هتخأ حجدز ىدل هل طسوتي

 .بدتنملا ىضعلا ةلباقم
 سدتهملا ىلإ قيقوت لخدو ..ةلباقملا دعوم ريتركسلا هل ددحو

 ..قاروألاب اخفتنم اهيسود هطيإ تحت لمحي وهو ىركف دومحم

 سلج مك ..مهجتم هجوو ,ةدراب ديب هحقاصي بدتنملا وضعلا مانو
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 :فاج توص ىف لاقو همامأ اقاروأ بلقي ذخأو

 ةنس ىف نيتوالع تدخأ كنإ فياش ..طيشن فظوم كنإ رهظي -

 .ةدحاو

 :ءوده ىق قيفوت لاقو
 .. العف

 وهو لاق مث ,هيلإ نيتبقاث نينيع ىركف دومحم سدنهملا عفرو
 :همامأ ىتلا قاروألا ىلإ رظنيو لوعي

 ..تاوالعلا سفن شودخأ ام كءالمز ةيقب -
 :شكأ ءوده ىف قيفوت لاقو

 ..حيحص ةلا

 :لاقو :نيتبقاثلا هينيعب قيفوت ىلإ رظني ىركف دومحم داعو
 :ةعرشلا بحاض هيد ميركلا دبع ةقث عضوم تنك كنإ نهظي -
 :ةأرجب قيفوت لاقو
 ..هتقث قحتسا تنك -

 ؟ هيل -
 :عضاوت ىف هينيع ىخري ىهو قيفوت لاقو
 احايرأ تققحو اهلك تذفنتا ءاهتمدق ىللا تاعورشملا نأل -

 .ةكرشلل

 فوق كسفن نم قئار نهظي تق] .. ةدك
 :قيفوت لاقو

 ..هذفني هتإ هيي ميركلادبع ضفر عورشم ..ةقثلا لك هيف قثاو شم

 .ىغامد نم هليشأ رداق شم ةدك مغرو

 :ةفهل ىف لاقو
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 ؟هيإ عورشم -
 :ءوده ىف قيفوت لاقو
 ..ناكسلل اهكيلمتو ققش ءانب عورشم -
 :راقو ىف لاقو هدعقم ىف بدتنملا ىضعلا حارتساو

 .ليصافتلا سب ..ةفورعم ةركفلا -
 :لعتفم سامح ىف لاقو هلمحي ىذلا هيسودلا حتفي قيفوت ادبو
 اهل نوكي مزال انتكرش نإ ةركفلاو ..ةدوجوم اهلك ليصافتلا -
 ىيتك لغش هيف شاقبام تقولد ..يكارتشالا عمتجملا ءانب ىف رود
 عم اهلامعأ ىلع دمتعت ةكرشلا نإ ةيافك شمو ..دارفالا عم
 ..ةينواعتلا تايعمجلا قيرط ىه انمادق حوتفملا قيرطلاو ..ةموكحلا
 اهيب لومت سولف شاهدنعام تائيهلاو تايعمجلا نكل ..تاكيهلاو
 ..ناكسلل اهكيلمتو تارامع ءانب عورشم ىز ..ةريبكلا عيراشملا
 ةكرشلا نكل ..ىد تاعورشملا ةرادإ ىف مهفت سان شاهدنع امو
 باسحمل ةريبكلا تاعورشملا ذفنت ردقت ..هد لك لمعت ردقت انتعاتب
 ضرأ ةموكحلا نم ضرأ دخات ردقت ..الثم ءابطألا ةباقن ..تايعمجلا
 «تارامعلا مانيب موقن انحاو ..طيسقتلاب اهنمث عفدتو بارتلا صخرب

 ..ةباقنلا ةتيه قيرط نع ناكسلا نم نمتلا لصحنو انباسح ىلع
 .عورشملا العف تلبق ةياقنلاو ..6ل عورشملا لومت ةدعتسم كونبلاو

 :قيفوت سامحب روهبم وهو بدتنملا ىضعلا لاقو
 ؟عورشملا لومي دعتسم كنبلا نإ دكأتم تنإ -

 :ةقث ىف قيفوت لاقو

 .ايثدبم هيلع
 :ىركف دومحم لاقو
 ؟هد ىز عورشم ىف لخدت نكمم ..ةينواعتلا تايعمجلاو -
 :ةعرسي قيفوت لاقو
 سسلأي هنإ هيلع تضرعو ,ءابطألا بيقنب تلصتا انأ .. اعيط -

 .قفاوو .. عورشملاب اناعم موقت ةباقنلا ءاضعأ نم ةينواعت ة ةيعمج
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 ىلإ رظني ىهو لاقو ءىركف دومحم سدنهملا هجو قرشأو
 0 ىف قيفوت

 ..اعضاوت هينيع قيفوت ىخرأو
 هاتي تيرس. ةدعقم نكنعم ىلع هرهظ :ندتنملا ىضعلا لامآو

 :مخض ناونع تحت مارهألا ةديرج ىف ةروشنم هتروص ليختي ىهو
 - ىكارتشالا عمتجملا ءانب ىف مهاشت ةيرامعملا تاءاشنإلا ةكرش»

 مث ..دجملا معط قوذتي هنآك هناسلي هيتفش ىركف دومحم حسمو
 :لاق

 ةيحانلا نم هتسردو ..سيتك هد عورشملا ىف تركف انأ عقاولا -
 بيس ..هلامكتساو هتعجارمل ةنجل فلااح ىنإ دقتعاو ..ةيداصتقالا
 ىللا عورشملا ىف هيب نيعتسأ نكمي .هارقأ هد هيسودلا ىل

 .اهنيوكت دعب ةنجللا ىلع هضرعاح
 هدصقي ام مهف هنإ اهب نلعي ؛ءاكذ رطقت ةماستبا قيفوت مستباو

 نأ وه عورشملا ذيفنت طرش نإ مهقي ..بدتنملا ىضعلا ديسلا

 عضوو ةعرسب هدعقم ىلع نم ماق مث ..بدتنملا وضعلا ىلإ بسني
 عفرتو ههجو ألمت ةماستبالاو لاقو .بدتنملا ىضعلا مامأ هيسودلا
 :هفنأب هقصلتو ريغصلا هبراش

 دلبلل ريتك لمعت ردقت ةكرشلا نأ قثاو انأ .. مدتفأ اي لضفتا -
 .كتدايس لضفب

 بلقي ادبو هيسودلا حتقو ءراقو ىف هسأر بدتنملا وضعلا زهو
 لاقو ءكش ىف قيفوت ىلإ رظنو هسأر عفر ةأجف مث .هقاروأ ىف
 :هيتكم ةفاح ىلع ءىكتيو دوعي ىشو

 ضفر ..قباسلا ةكرشلا بحاص هيب ميركلادبع ..يلئوق امنإ -
 ؟هيل هد عورشملا

 :نامز نم ةباجإلا دعأ هناكو قيفوت لاقو
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 ..ةياملا ىف نيعبرأ نع شلقيام حبرلا نإ طرتشتب تناك ..ميمأتلا
 ..ةيوش نم تممأتا ىه ..ىوق ريتك ..ريتك هدو

 مدص هنأك ههجو لدهتو ,ىركف دومحم سدنهملا ضعتماو
 :سئاي توص ىف لاق مث .ةريبك ةبيخب

 مزال سكعلاب ..حبر شققحنام اننإ اهانعم شم ةيكارتشالا -
 ممصم انأو ..هققحتي ةميدقلا ةرادإلا تناك ىللا نم ربكأ حبر ققحن
 .نيترم تتاف ىللا ةنسلا ةينازيم نم ربكأ نوكت ةديدجلا ةينازيملا نإ

 قيقحت ىلإ ىعست ةيكارتشالا نأ دقتعي مل هنإ ..قيفوت مثعلتو
 ءاشت ام ةيكارتشالا ةرادإلا ققحت نأ ىف ضراعي ال وهو ..حايرألا

 ,هناسل جتراو ..ةياجإلا هذهل هسفن دعي مل طقف هنكلو ..حايرألا نم

 :ةعاسلا ىف ةفل نويلم ةعرسب رودي هلقعو لاقو
 ..ي.. لمصأ مقا اي نكل <
 :الئاق بدتنملا وضعلا هعطاقو
 باحصأ بويجل لوألا ىف حورتب تناك حابرألا نإ قرفلا لك -

 .دليلل ..بعشلل حورتي ةدراهنلا ..تاكرشلا

 :هينيع ىق هؤاكذ رقتسا دقو قيفوت لاقو
 نكمم هد عورشمملا ..مدنفأ اي دوجوم حبرلا لاح لك ىلع -

 ضاوفو قيراصملا ننيعك تع... ةكرشلا وددحم ىللا مجرلا ققحي
 .اهردقت كتدايس ىللا حبرلا ةبسن طحت ةدك دعبو .كنبلا

 بدتنملا ىضعلا هجو ىف ظني وهو درطتساو قيفوت حنحنتو
 :هريتحي هنأك

 نم ريكأ حيرلا ىفاص نإ حضتيب ةيلمعلا مامتا دعي اميادو -
 .ودقملا حيرلا

 ..قيفوت هدصقي ام مهفي نأ ىركف دومحم سدنهملا لواحي ملو
 ..ردقملا حيرلاو حيرلا ىفاص نيب قرقلا بسحي نأ لواحي ملو
 :نداتع ئف لوقي داع هنكلو

 ىللا هد ..هيل عورشملا ضفر قباسلا ةكرشلا بحاص لامأ -
 ..همهقأ زواع
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 :ةعرسب قيقوت لاقو
 عم لماعتلا ىق قثيب شناك امو ..نواعتلاب نمؤم شنكام هنأل -

 الإ لخديب شناكام ةريخألا نينسلا ىق هنألو ..ةينواعتلا تايعمجلا
 ضفريب ناك..ريبك حبر ققحتب ىللا ةعيرسلا تايلمعلا ىف
 نياع ناك ..ميمأتلا نم فياخ ناك هنأل ..لجألا ةليوطلا تاعورشملا
 .لوأب لوأ هسولقف ملي

 ,هتماستيا هيلإ تداعو ءىركف دومحم سدنهملا هجو حارتساو
 :راقو ىف لاقو

 الإ مه مهارو شتاكك ام لود ةعامجلا :لوقعم .. لوقعم -
 ادو نيفراع شم هد لجارلا ارو رودنب ةسل انحإ ..مهسولف بيرهت

 :قيفوت لاقو
 .. ةكرشللو دلبلل ريبك ريخ ققحياح هد عورشملا مدنقأ اي -

 كتعمسو ءةيسدنهلا كتعمس ..كتدايس الإ هذفني دح نكمم شمو
 ..هيب تعنتقا كتدايس ىل اعبط ءكحاجنب ةليفك ةيرادإلا

 دنسم ىلع هرهظي ليمي وهو ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 :هدمقم

 هيف تركف انأ كل تلق ام ىزو ..ادبملا ةيحان نم هيب عذتقم انأ -

 .نامز نم ..ريتك
 هبراش تحت نم لطت هتماستباو هسأر ىنحي وهو قيفوت لاقو

 :ريغصلا

 ..اعبط .. مدئقأ اي اعبط -
 هتروص ىري داعو :هينيعب ىركف دومحم سدنهملا حرسو

 تاءاشنإلا ةكرش» ريبك ناونع تحت مارهألا ةديرج ىق ةروشنم

 دومحم سدنهملا  ىكارتشالا عمتجملا ءاتب ىق مهاست ةيرامعملا

 .«ةيكارتشالا ةنيدملا سسأ عضي ىركق

 :جزللا هتوصب لوقي قيقوت داعو
 ..مدنقأ اد انأ نذاآتسإ -
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 ىف قيقوت حفاصيو موقي وهو ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 :ةرارح

 نم ىهتنا ام لوأ كل تعباح انأو ..قيفوت اي تنإ لضفتا بيط -
 .اهيف كدخااح ةنجل تفلأت اذإو .عورشملا ةسارد

 :حرفلا نم زفقي هبلقو بدتنملا ىضعلا حفاصي ىهو قيفوت لاقو
 ..كتدايس ىأر مهملا -

 سدنهملا هل لاق ء:جرخي نأ لبقو ..بابلا نم جرخيل رادتسا مث

 :باجعإ ىف هيلإ رظني ىهو ىركف دومحم
 ؟رهوج ىمهف فرعت تنإ -
 :ههجو ىلع ليست هتماستباو قيقوت لاقو
 ةسردم نمو .ةدحاو ةتح نم ..مدنقا اي ادج ىقيدص هد -

 .حرايما لوأ اياعم ةسل ناك ..ةدحاو

 :لوألا نع ربكت هتماستباو ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 هنأل كل لوقأاب انأو ..قراع اعيط ..يىتارم وخأ ىقيي هد -

 كتردق ىنالخ ىللاو ..كتريس باجو «تيبلا ىف اندنع ناك حرابما
 .ىب كفرعي هنإ هنم شتبلطام كنإ

 :قيفوت لاقو
 سدنهم هيف نإ شدقتعا ام ..كتدايس فرعن انلك اذحإ مدنقأ اي -

 سلجي داع مث ,همالك ىلع قفاوي هناك هسأر ىركف دومحم زهو

 .هدهقم ىلع

 :حرفلا نم هتيشم ىف زفقي داكي ىهو قيفوت جرخو

 ..اهل هددح ىذلا فدهلا ىلإ هب تدأ ةوطخ لك

 اوضع نيحيسو ..ذفقنيس بدتنملا ىضعلا همدق ىذلا عورشملاو

 اذه نأ وه قيفوت هلفغأام لك ..ةلماك ةسارد قيفوت اهسرد

 ىذلا ىه سيلو ..هيف ركف ىذلا وه سيل ..هعورشم سيل عورشملا
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 لبق ةكرشلا بحاص هيب ميركلادبع عورشم وه امنإ ..هتانايب دعأ
 قيقوت كرشأو ..هتانايب دعأ ىذلا ىهو ..هيف ركف ىذلا وه ..ميمأتلا

 ىف ءدبلا نيح ىلإ ارس هب ظفتحي نأب هاصوأو ءهيق هدعاسيل هعم
٠. 00-7 

 بحاص ..ىهو ..ىرخأ ةكرش هيلع ىلوتست ال ىتح ءهذيفنت
 ىف هضوافيل ةيردنكسإلا كنب ىلإ قيفوت لسرأ ىذلا ..ةكرشلا
 .ءابطألا ةباقن ىلإ هلسرأ ىذلا وهو ..عورشملا ليومت

 عورشبلا اذه عضو دق عيماتلا ليق ةكرتشلا بحاض نكي حلو
 ,ىزاهتنالا ريكفتلا نم عونك هعضو دقل ..ةيكارتشالاب هنم اناميإ
 .رثكأ حابرأ ىلع لوصحلا ىف ةديدجلا ءىدابملل الالغتساو

 دعب اهيلع ربصو ءارس عورشملا اذه قاروأب قيفوت ظفتحا دقو
 .:ينختملا ىبفعلا ناع اهصرفل ةصرفلا دحر نأ ىلإ :ةيماقلا
 .هياسحل

 عونك هذفني نأ ةكرشلا بحاص عيطتسي ناك ىذلا عورشملا نإ
 ليلدك هذفني نأ ميمأتلا دعب بدتنملا ىضعلا عيطتسي ,ةيزاهتنالا نم
 ىذلاو ..ةدحاو امئاد عيراشملا نإ ..ةيكارتشالاب ناميإلا ىلع
 ..اصاخ احبر ىنجيل اهذفني ضعبلا ..اهذيقنت ىلإ عفادلا ىه ,فلتخي
 .اماع احبر ققحيل اهذفني ضعبلاو

 قيفوت ناك ,ةيزاهتنالا مايأ ىف ذفن دق عورشملا ناك اذإو
 .هنم ديفتسيس

 ديفتسيس قيفوتق ؛ىكارتشالا ناميإلا مايأ ىف ذفنيس ناك اذإو
 .اضيأ

 .عقان عورشم نيتلاحلا اتلك ىف عورشملاو

 .ةحجانلا عيراشملا نم ةدافتسالا ىف هءاكذ
 .هئاكذ ىلع هسفن ءىنهيوهو هيتكم ىلإ قيفوت سلجو
 نوفقيلتلا لماع عمسو ..هيناجب نوقيلتلا سرج قد ةأجفو

 :هل لوقي ةكرشلاب
 ..كتدايس بلاط هيب ميركلا دبع -
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 :نوفيلتلا لماع ىف حأصو «قيفوت هجو رفصاو
 ؟دوجوم ىنإ هل تلقو -
 :نوقيلتلا لماع لاقو

 ركفي نكي ملو ..ةعاسلا ىف ةقل نويلم ةعرسب قيفوت لقع رادو
 ىف ركقي ناك هنكلو ,قباسلا ةكرشلا بحاص هيب ميركلادبع ىف
 عيمج ىلع عمستي نوفيلتلا لماع نأ ملعي هنإ ..نوفيلتلا لماع

 اذامف ..بدتنملا ىضعلل اهنم ةخسن مدقي ناك امبرو ..تارباخملل
 ريغ هنإ هيب ميركلادبعل لوقي نأ نوقيلتلا لماع نم بلطي له ؟لعفي
 | دقتعي دقو .رثكأ نوفيلتلا لماع ةبير كلذب ريثي دق هنكلو ؟دوجوم

 :نوفيلتلا لماعل لأق ةعرسبو
 ..ىنملكي هيلخ -

 توص قيفوت عمسي ملو ءهيلإ ةملاكملا نوفيلتلا لماع لوحو

 ..مدخقأ اي هويأ -

 ..كيزإ .. قيفوت -
 :انورب دشأ وهو قيفوت لاقو
 ..سيوك -
 :اكلاهت رثكأ هتوصو هيي ميركلادبع لاقو
 ؟ةكرشلا لاح ىزإو -
 :قيفوت لاقو
 هلل دمحلا 3 ةسيوك هوو

 عامسإ دمعتي هنأك درطتساف ءىفكت ال ةرابعلا هذه نأ فشتكا مث
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 :نوقيلتلا لماع

 ..لدع ةيشام ىتقولد ةجاح لك ..مدقت ىف ةكرشلا -
 ىف لاق مث ,ةناهإلا علتبي هنأك.ةهرب هيب ميركلا دبع تكسو

 :نيكسم توص

 قييرغ نإ فرانع تنإ ..قيفوت اي ةموش كتم زيانع قلو انا -
 ةيبرع تناك ىه عقاولا ىف امنإ ..ةكرشلا مساب اهبتاك تنك
 شاهتبتكامو ..اهولمعتسيب ىدالوو ىتارم تناكو ..ةيصوصخ
 لك ام ىز :تاباسحلا ىف لخدت رطاخ ناشلع الإ ةكرشلا مساب
 جاتحم انأو ..ميمأتلا ىف تلخد اهنإ مهملا ..لمعتب تناك تاكرشلا
 ..ةديدج ةيبرع ىرتشا ردقأو ىتلاح مظنأ ام ةياغل لقألا ىلع ءاهل
 تعبي هنإ ققاوي نكمي ::يدتنتخلا ئشعلا هيي. عركف ملك كزياعو
 هملكأ ىنإ تركف ةقيقحلا انأ ..عيباسأ عبرأ وأ تالت ةدمل ةيبرعلا
 .و ..تنإ هملكت نكمم ..ةيوش ةليقت اهتيقل امنإ ..ىسقنب

 :درابلا نيكسلا< توصي قيفوت هعطاقو
 ..ىصاصتخا نم شم هد هللاو -

 لاق مث «ةيناثلا ةناهإلا علتبي هناك ةهرب هيب ميركلا دبع تكسو
 :هباصعأ طيضل ةديدشلا ةاناعملا هيف ىدبي توص ىف

 ةلاسع ذأ ذي اه قيتفوت اذ صاضخخلا 3 ةناع نم ةلاديعلا
 .ةيناسنإ

 :مهجتم ههجوو قيفوت لاقو
 شتقبام ايندلا .. يد ىز لئاسم ىف لخدتأ شردقأ ام .. فسآ

 ..نامز ىز ىضوف
 :لذاختم مالستسا ىف هيب ميركلا دبع لاقو
 ::فسلآ انآ ..ىتبا اي نيطاح
 ..نوفيلتلا ةعامس عضوو
 هعمسي ىتح نوفيلتلا ةعامسب اكسمم لازي ال وهو قيفوت لاقو

 :نوفقيلتلا لماع
 ..ىد ىوالبلا هيإ -
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 ..ظيغو ةوق ىف نوفيلتلا ةعامس ىقلأ مث
 ىف تعمتلاو ..ههجو ريراسأ تجرفنا مث ..تاظحل هظيغ ىقبو

 .هئاكذ ىلع هسفن ءىتهي داعو ,ةسفقنتب هتحرف هينيع

 ..ءاكذلا اذه ىلع هتايح لاوط دمتعا دقلو

 اذه ةزيم مهأو ..ةيصخشلا هتحلصم الإ دودح هل سيل ءاكذ ..ءىشمب

 ةطخلا مسري مث ديري ام ددحي نأ امئاد عيطتسي هنإ ءاكذلا

 لامآلا ىلإ هعفدي قيفوت ءاكذ نكي ملو ..ديري ام ىلإ لوصولل
 ناك ..ةديعب مالحأ ىف هتقو عيضي نكي مل ..ةدحاو ةرم ةريبكلا

 شاع اهنم ىهتنا ام اذإف ..ةيلاتلا ةوطخلا ىف امئاد هءاكذ رصحي

 ةرطخي وطخيا اهدهتني يرخآ ةصرق نع اثحاب هلوح كفلتي هواك
 نيفيو: .فاطتا ا ىف تاوطخي هني نأ عطس ناد وهو .ىرخأ
 ريغيو ..هثدابم ريغي ..هتاوطخ هاجتا رييغت عم هيف ءىش لك

 .هقطاوع ريغيو ..هءاقدصأ

 ..فطاوع قيفوتل نكي ملو
 ..بحلا همسا ءىشب سحي نكي مل

 ريبعت ..ةأرما ىأ ..ةأرما ىلإ ةجاحلا .هانعم ريبعت هرظن ىف بحلا

 ..ةبذهملا ريباعتلا لمعتسي ال ةداعوهو ..بذهم

 بحي هنأل بذعتي ىملح هقيدص ىري امدنع العف شهدي ناكو
 تناك اذإو ؟هسفن ىلع باذعلا لبقي اذاملو ؟بذعتي اذامل ..ةيحت

 بهذي نأ عيطتسي ةيحت ريغ ىرخأ ةأرما فلأ كانهف ..هبذعت ةيحت
 اهنإ :ةيحتب ىملح قلعت بايسأ نع هروصتي ام لك ناكو ..نهيلإ
 ,ىملح باذعب نمآ امدنع مث ..اثيش هفلكت ال ..ةقلطم ..ةلهس ةأرما

 .هيلع تكحض ةيحت نأو
 ىناعي أدب دقو ..ةأرما ديري امدنع ءةأرما امتاد دجي ناك قيفوتو

 هئاقدصأ نم اقيرف نأ ملعو ..هبايش حتفت ذنم ةأرملا ىلإ هتجاح
 فلكي ءاسنلا نم عونلا اذه نكلو ..تافرتحسم ءاسن ىلإ نويهذي
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 نأ رفا ردم كلن ل وهو و ةيوشمم فلك الا

 نوفاع- ةهيبق اهنإ مهةمداخ -.ةيفو دحوف - ةارعأ نع ةكاكذي كتي
 ىلع هؤاكذ هلدو ..هئاكذي اهدراطي ادبو ..ةأرما اهنكلو ..ماظعلا نم

 دا مك ءاهيرتخلا امس قاتكا نإ دعب اهبرحضو اهيرتف نأ
 :خارت ىف لوقتو مستبت همأو ..موي لك اهبرضي

 ..كيلج مارح :.قيفوت اب ةياقك -
 ىلإ ..هتاعفص نم فاخت ..بعرلا اهيدكريف هآرت تحيبصأ ةيهبو

 هوخأ مهعمو همأو هوبأ جرخ ..امهنم الإ تيبلا الخ موي ناك نأ

 انه نلاعت يداي كبي
 :شعترت ىهو تلاقو ةفرغلا بايب ةقصتلم ةيهب تفقوو

 ..ىديس اي معث -
 :ةرمآ ةجهلب قيفوت لاقو

 ..اهتاكم نم كرحتت نأ نود ةيهب تزتهاو
 :هتوص ىلعأب قيفوت خرصو
 ..انه ىبرق كلوقأاب -
 ىف هيلإ اهبذجو هدي قيفوت دمو ..ةدحاو ةوطخ ةيهب تطخو

 :خرسصحي ىشو ..فنع

 ..اليلا كتاج ..ىبرق -

 ..اهعفصي نأب مهي هنأك هدي عفرف ..مواقت نأ ةيهب تلواحو
 .اهينيع ةيهب تضمغأو

 ..تملستساو

 نأ نود ..ةأرما هل تحبصأ دقل ..هكاكذ ىلع هسفن قيفوت انهو

 .ادحاو اشرق عفدي

 ,هئالمز ىلع ىلاعتي ىهو ىلاتلا مويلا ىف ةسردملا ىلإ بهذو
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 نأ نم ىكذأ ناك هنكلو ..نيلفغم اعيمج مهربتعيو .هسفن نيبو هنيب

 ىلع امهعلطي مل :ىملحو دمحم هيقيدص ىتح ..هرس ىلع مهعلطي
 .رسلا

 مث ,ةيناث ةمداخ تءاجو .ةلكاعلا ةمدخ نم ةيهب تجرخ دقو
 لك نم ذخأي نأ قيفوت عاطتساو. .ةثلاثلا تءاجو ةيناثلا تجرخ

 باذتجا ىف اصصختم حبصأ ..هبابش هيلإ جاتحي ام ..ديري ام نهنم
 .تامداخلا

 ىف هنأب رعشي ام طقف ذخأي ناك امنإ ..اكلاهتم اطرقم نكي ملو
 .هيلإ ةجاح

 نم ففأتلاب سحي نكي مل ..هلعفي ام فكنتسي نكي ملو
 ةأرما ىأ نم هديري ام سفن ىه نهنم هذخأي ام نإ ..تامداخلا

 .اهزكرم الع امهم ىرخأ
 .نولفغم نيرخآلا هءالمز نأب رعشي امئادو
 ادبآ لقعي نكي ملف ..ةسايسلاب نولغتشي نيذلا هءالمز اصوصخ

 ..سيلوبلا هيرضيو :ءسيلوبلا برضيل :ةرهاظم ىف هكارتشا ةركف
 هنإ ..روتسدلا لجأ نم ..اشاب ساحنلا لجأ نم ؟هيل ..اذامل
 نأ ديري ىهو ..روتسدلا نم الو ..اشاب ساحنلا نم ائيش ديفتسي ال
 نأ الإ اثيش ىنعت ال ..ةكرح لك ..ةايحلا ىف ةوطخ لك نإ ..ديفتسي
 ىق ةكرعم اهلك ةايحلا ..ائيش بسكي نأ ..اهيحاص اهنم ديفتسي
 اكيش ديري مهنم الك نأل نوكرحتي سانلا نييالم ..بسكملا ليبس
 كرتشا اذإ اكيش بسكي نل وهو ..هريغل ال هسفنل هبسكي ..هبسكي
 ىق هثالمز جورخ ةصرف زهتني نأ هيلع ىدجأو ..ةرهاظم ىف
 بعصي اميف مهلأسيو مهيلإ بهذيف ..هيسردم نم ديفتسيل ةرهاظملا
 هنأ ملعي ىتح ةسردملا رظان هاري نأ دمعتيو ..هسورد نم هيلع

 .ةسايسلاب لفتشي الو ءبغاشي ال ءميقتسم بلاط
 سكعلاب ..ةسايسلاب نولغتشي نيذلا ةبلطلا ىداعي نكي مل هنكلو

 ,ىملحل هتقادص وه مهيلإ هقيرط ناكو ءمهتبحاصم دمعتي ناك
 ةبلطلل هتقادص ىف اصلخم نكي ملو ..امئاد سمحتملا ءامئاد رئاثلا
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 ناك هنكلو ..مهرقتحي هسفن ةرارق ىف ناك ةسايسلاب نيلغتشملا
 ::ةمحنمل ةتقادص ىف اضم ناك امك .:ىملحل ةتقادص ىف انملذم
 نأل امير ..هرمع لاوط امهبحصو .هعم آشن ناذللا ناقيدصلا

 ليبس ىف ادبأ امهب مدطصي ملو ..ائيش اديأ هقلكت مل امهي هتقادص

 ..رثكاأ هتيصخشب هرعشي ناك امهنع هفالتخا نآلو ..هديرب بسك

 نع اههنع لوكمنم هناك هسقنب نعتشي ةزيشكأ ناي ىف ناكو
 نونجو ..ةينطولا لئاسملاب هلاغتشا ىف ىملح نونج ..اعهنونج
 ةفامهإ لقحي انفالك نانكوت..ةيلايغلا هتايس نك ندحتم
 لمتحي امهالكو ..هيلع نادمتعي ال امهنأ مغر ..امهنع هتايلوئسمب
 ىف هيسردم نم اهيلع لصحي ىتلا ةريغسملا بساكملاب هيهابت
 :ةسردملا جراخ قآ ءةسرتملا

  بسكملا ةفسلف  ةايحلا ىف ةفسلفلا هذه قيفوت ثرو اميرو
 عيبل نيكاكد كلتمي ىكسوملا عراش ىف ارجات هدلاو ناك ..هدلاو نع
 تدسك تاوتسو .اريثك اهيق بسك تاونس هيلع ترم دقو ..ةشمقألا

 هجو ىلع ةراسخلاو بسكملا ماقرأ ىري قيفوت ناكو ..هتراجت اهيف
 أرقي ءاحوتقم ايراجت ارتفد هيبأ هجو ناك ..تيبلا هلوخد درجمب هيبأ
 ..ماقرألا نع الإ ثدحتي ال ..رتفدلا ثدحت اذإف ..موي لك اماقرأ هيف
 نم برقتلا ىلع هكلاهت ىف هابأ عباتي ناكو ..ةراسخلاو بسكملا نع

 ..ءارشلا ةوسبق نوكلمي خحنلا سائلا لي :نماتلا لك سيل ..ساتلا
 ..هنئابزب رجات ةقالع ىه ءىحلا لهأب اهلك ةظاعلا ةقالع تناكو
 اهنأل الإ ءىحلا تاديس نم ةديس ىلإ ددوتت ال تناك همأ ىتح

 ناكس اهبلط ىتلا شامقلا عطقب المحم موي لك دوعي هدلاوو ..ةنويز
 ىلع شامقلا عطق عزوي تويبلا ىلع قيفوت روديو ..يحلا
 وأ ..هوبآ هل اهملع ىتلا ةماستبالا سفن ..مستيي ىهو ..اهباحصأ
 وشهو اهذخأيف ..هيبآل اهيطعيو .دوقنلاب دوعيو ..هيبأ نم اهسبتقا
 :اهراتص :نففاتي

 شم انأ ..ناكدلا ىجيي ىقبي ءىرتشي زياع ىللا ةدراهنلا دعب -
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 ىق هاريو ..هل عاب ىذلا هراج نضتحي حابصلا ىف هاري هنكلو

 .ىحلا نئابز هبلطي ام الماح ةرجأ ةرايس ىف امئاد دوعي ءاسملا
 دمتعت ىتلا ةنهملا ..هيبأ ةنهم قيفوت ثري نأ اضورفم ناك دقو

 هرمع نم ىضقو ..بسكملا ..هب نمؤي ىذلا ديحؤلا اديملا ىلع
 الأ ركف هنإ لب ..ةراجتلا ةيلك لوخدل العف هسفن دعي ىهو تاونس

 نأ درجمب هتراجت ىف هيبأ عم كرتشيو ءاقالطإ ةعماجلا لخدي
 سمخ رفوي نأ كلذب عيطتسي هنإ ..ةيوناثلا هتسارد نم ىهتني
 ..ملعلا ىف اهعيضي نأ لدب بسكملا ىف اهلغتسي هرمع نم تاونس
 ناك ..ةسدنهلا ةيلكب قحتلي نأ ىلع رثكأ رصأو ..رصأ هابآأ نكلو
 ..رجات هنإ ..رجات لك ةدقع..هيذعت ةدقع نم صلختي نأ ديري هوبأ

 ىه ..ىلفسلا ىه هدي نإ ..نوربكتي مهو ءىنحني هنإ ..نئابز سانلاو
 ىري نأ ديري ىهو ..ىطعت ىتلا ىه ءايلعلا ىه مهديو ..ذخأت ىتلا

 لك هيف ىري نأ ديري ..ىطعت ىتلا ىه ..ايلعلا ىه هدي ىري نأ ديري
 .هسفنل هيحي ناك ام

 ..ةسدنهلا ةيلك قيفوت لخدو
 نم لقأ سيل هنإ ..ةسدنهلا ةيلكب هقحلي نأ ىلع رصأ هوبأ

 ..دمحم ابأو ىملح ابأو ,رجات ةابأ نأ مغر ..دمحمو ىملح هيقيدص

 .نئابزلا ةقبط نم
 ةسردملا ىف اهاضق امك ةسدنهلا ةيلك ىف همايأ قيفوت ىضقو

 حسسسقتو ,موي لك عستت ءىدايملا هذهو ..هتدابم سفن ..ةيوناثلا

 ىلع هططخ عضو ىلع ةردق دادزيو ..ةايحلل عسوأ تالاجم ةهمامأ

 نأ عيطتسي ثيحب ءىدابملا هذه ةفسلف ىلع ةردق دادزيو ..اهئوض

 .هسفن هب عنقي اقطنم اهل دجي
 .هدحو بايشلا قلطتا ..ىلوألا لانقلا ةكرعم اهمايأ تراث دقل

 الب ..هسامح ىوس حالس الب ..رحبلا ىف زيلجنإلاب ىقلي نأ ديري
 ىذلا اذه لك ىلإ رظني قيفوت فقوو ..هتفطاع عافدنا ىوس ةطخ
 درط نوديري اذامل ..ءاييغألا ءالؤه ..فرق ىف ..ضاعتما ىف ثدحي
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 ..ةنس لك هينج نييالم ةرشع رصم ىق نوفرصي مهنإ ؟زيلجنإلا
 ىف نولغت شي نيذلا لامعلا ىلإ بهذت هينج نييالم ةرشع
 ىلإو ..ةمعطألا مهل نودروي نيذلا راجتلا ىلإو ..تاركسعملا
 بهذت هينج نييالم ةرشع ..ةمعطألا هذه نوعرزي نيذلا نيحالفلا

 لك نوضفري اذامل ..مهدرط نوديري اذاملف ..نييرصملا بويج ىلإ
 ريغي مهو ءمهدرط نوعيطتسي فيك مث ..تاهينجلا نم نييالملا هذه
 ؟حالس

 مضني ىملح هقيدص كرتو ..قطنملا اذه ىلإ قيقوت حارتساو
 .ءايغلاب همهتيو ..هدحو نييتادفلا بئاتك ىلإ

 ةفسلف ..هتفسلفب قيفوت اهاقلتو ..ىيلوي ؟*< ةروث تماقو

 نع الو ءةروثلا ءىدايم نع هسفن لأسي نأ لواحي مل ..بسكملا
 برقلاب ناكم وأ ..اهيف ناكم نع هسفنل ثحبي ادب امنإ ..اهقادهأ
 ..ةيسابعلا ىح نانكسي .ةروثلا ةداق نم نينثا نأ فشتكاو ..اهنم

 هوبأو وه أدبو ..ىحلا ىلاهأ نم مهفرعي نيذلا طابضلا ىصحي ادبو
 تالئاع روزت همأو ..مهبناجب نكسي طباض لك ىلإ نابرقتي
 ةلاخ نبا وه ىزوف لداع ىشابزويلا نأ فشتكا مث ..طابضلا
 نأ ىأ ..هتدلاو مع ةنبا تفرم جوزت ىذلا ميحرلادبع ىركش ذاتسألا

 .بسن ةروثلا نيبو هنيب
 نإ ..تالئاعلا باسنأ عبتن ةبهوم هدلاو نع قيفوت ثرو دقو

 طخ لكو ..ةيسايعلا تالتاع نيب عمجت ةبيجع اطوطخ لمحي هلقع
 - هيبأك  هتإ ..هيلإ برقتلا ديري ىذلا صخشلا ىلإ هدوقي اهيف
 .بسكملا ىق ..هلامعأ ليهست ىف باسنألا عبتت ةبهوم لغتسي

 طابضلا دحأ نيبو هنيب نأ فشتكا امدنع قيفوت حرف كلذلو
 ..ديدجلا ذوقنلا لثمي ..مكحلا لثمي هرظن ىف طباض لكو ..بسن
 ,ةيسابعلا ىح نونكسي طابضلا نم اريثك نأ دجو امدنع رثكأ حرفو
 نم مهنم نكي مل قباسلا دهعلا ماكح نإ ..هدلاو نئابز نم مهضعبو
 نيبو هنيب نكي ملو ءهدلاول نئابز مهنم نكي ملو .ةيسابعلا ىف ميقي
 .بسن مهذم دحاو
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 ..ةروثلل قيفوت حارتساو
 .اهثم بسكلاو -:اهلاظ ىق ةايحلل هسقت دعاو
 ةيلك ىف ىهو هل ثدح ءقيفوت ةايح ىق اديدج ناك دحاو ثداح

 .ةسدخهلا
 ..بحأ دقأ

 :.ةيصاخلا هتقيراطت تعا
 ..ةيلكلا نم ةجراخ ىهو اهآر ..قوقحلا ةيلكب ةبلاطلا ةيزوف بحأ

 بوثلا ىف روشحملا اهدسج ىلإو ..نيتقوفلملا اهيقاس ىلإ رظنو
 اهيناجب فقوو ..اهءارو راسو ..نيتزنتكملا اهيتفش ىلإو ..قيضلا
 اقءارو ريسيو :؛موي لك اهرظتني حبصأ مث ..مارتلا ةطحسصم ىلع
 مايأ دعي تمستبا ..تمستباو ..مارتلا ةطحم ىلع اهيناجب فققيو

 ىلع دري لاقو ..ةفهل نم امهيف ام ةدح نم هانيع اهيف تيقش ةليوط
 :اهتماستبا

 .حراطم ىقالن ردقن ..نسحأ ىقبي ناديملا نم انبكر ىل نظأ -
 اهبناجب راسو ..هيلع درت نأ نود ةزيجلا ناديم ىلإ تراسو

 ..هلك هثيدح تدر مث ..ةريصق ةملكب تدرو ..اهثداحي أ

 ..ىرخألا ىه هرظتنت تحبصأو ْ

 ..نامروألا ةقيدح ىلإ هعم بهذت اهنإ ..ائبش هيطعت ال اهنكلو |
 نيترم هعم تيهذو ..كامسألا ةقيدح ىلإو ..تاناويدلا ةقيدح ىلإو

 .ةيحابيص ةلفح ىف امنيسلا ىلإ
 ..ائيش هيطعت ال اهنكلو

 .كامسألا ةقيدح ىف اهلبقي نأي ةرم هل تحمس دقل

 ..رثكأ ءىيش الو

 اعمسيل ..هئاقدصأ دحأ ةقش ىلإ هعم بهذت نأ اهعذقي نأ لواحو

 اهفرعيل هتيب ىلإ اهبحطصي نأ لواحو ..تضفر اهنكلو ..تاناوطسأ
 هل سيل نأ مغر ءتيبلا ىلإ اهذخأي نأ العف ىوني ناكو ..هتخأب
 .تضفر اهنكلو ..ثخأ

 :اهتلع هتفهل دكا تيسشا تصفر املكتو
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 ..اهديرب هنإ

 .تاذلاب ىه اهديرب

 ؟بحلا وه اذه له

 .ىردي ال
 ىق ىتلا ةمداخلا ديري امك سيل ..تاذلاب ىه اهديري هنكلو

 .ىرخأ ةأرما ىأ ديري امك سيلو «مهتيب
 ؟جاوزلا اهيلع ضرعي له
 ؟بلاط ىهو جاوزلا عيطتسي لهو
 هيطعت نأ ىضرت لهو ؟جرختي نأ ىلإ هرظتنت نأ لبقت لهو

 ؟راظتنالا ةرتف لالخ ديري ام
 ..ةأجف ةيزوف تفتخا دقف «جاوزلا ىف قيفوت ريكفت لطي ملو
 ماش مم ةعماملا >راتك ىف لست اهارر مخ... ةليوط اهانآ تفك
 اليوط اباش ناكو ..قوقحلا ةيلك ىف اهل ليمز هنأ دعب اميف فرع
 .هيعارذو هيفتك تالضع قوف هترتس قيضت اضيرع

 اذه عم موي لك اهاري هنإ ..ائيش لعفي نأ قيفوت عطتسي ملو
 رسخ هنأب سحي هنإ ..بذعتيو ..ائيش لعفي نأ عيطتسي الو ..باشلا
 كاذك نمت اهيف عفو تلا عابألا .نيلعلاب ةكراتسخب تسحيو...ةقفس
 تاجاجزو ..ةرجألا تارايس رجأ اهيف عفد ىتلا تارملاو ..امنيسلا
 دتشيو ..ةراسشخلاب ةساسحإب بذعتيو ..افايرش ىتلا الوكاكوكلا
 :اهل هكايتشان . .اهيلع هقفهلي سي امدنع هاذ

 رشق داع امو اهنعو ريك افزر امدنص اعود اهنازو دج
 :تخرص ىتح ءاهنم

 ..شكفرعا ام انأ ..كلضف نم ىنع دعبا -
 .ةحيضف هلوح ريثت نأ ىلع ةرداق اهنإ ..اهينيع ىف ررشلا ىأرو
 .؟نعكياو
 .هيلغ ىضقت نأ لبق ةرساخلا ةقفصلا كّرتي :حضاتلا نجاعلا نإ
 هيلق خرش داز دقو ..ثورشم هبلقو ..ةرساخلا ةقفصلا كرتو

 ..هتاوطخ نم ةوطخ لك سايق ىلع هصرح نمو .هئاكذ ةدح نم
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 .ديعب نم ةعماجلا تانب ىلإ رظنيو ,تامداخلاب ايفتكم اهدعب شاعو
 ..ةيرامعملا تاءاشنإلا ةكرش ىف اسدنهم لغتشاو ءجرخت نأ ىلإ

 ..روهتمد ىف ةيلمع ذيقنت ىلع فقارشإلاب فلك لوألا ماعلا يفو

 هلافغإ ريظن تاهينج ةرشع نطابلا نم نيلواقملا دحأ هيلع ضرعو
 ىكذأ ناك هنكلو ..ىملح هليمزل ثدح امك امامت ..ءانبلا داوم ةيقارم
 ..اهذخأ لب تاهينج ةرشعلا ضفري مل هنإ ..لفغملا اذه ..ىملح نم
 ةرملا تناكو ..ةكرشلا بحاص هيب ميركلا دبع ةلباقمل بهذ مث
 ةرشعلا عضي ىهو ءروقو بدأ ىف هل لاقو ..اهيف هلباقي ىتلا ىلوألا
 :همامأ تاهينج

 ..هد غلبملا ىلع ضرع ..ضايبلا لواقم نمحرلادبع جاحلا -

 ىنإ اصوصخ لعزيف هضفرأ تفخ ..ىازإ فرصتأ شتفرعامو
 ىلع هسفنب فقيبو ءسيوك ةيلمعلاب مياقو ءسيوك لواقم هنإ فرعأ
 ةدك ناشلع ..ليوط تقو ةكرشلا ىلع رفويبو .هتعاتب ةلاجرلا
 غلبملا ملسأو ىجآ ىنإ ةقيرط نسحأ نإ تلقو ..هلعزأ شتيضرام
 .كتدايسل

 نع هيف ثحبي هنأك نيتقيض نينيعب ميركلا دبع هيلإ رظنو
 ليصافت نع قيفوت لأسي ذخأو ..هريراسأ تجرفنا مث ..هتقيقح
 ..اهيف هعم نوكرتشي نيذلا نيسدنهملا هتالمز رابخأو ..ةيلمعلا
 نع هلك عورشملا ظفحي هنأك ءةميلس ةددحم تاباجإ بيجي قيفوتو
 .بلق رهظ

 ,تاهينج ةرشعلاب هدي هيب ميركلادبع دم ,ةلباقملا ىهتنت نأ لبقو
 :ةريبك ةماستبا مستبي ىهو الئاق

 .كدوهجم ىلع ىنم ةأفاكم لود ريتعا -

 .تاهينج ةرشعلا قيفوت ذخأو

 نيبو هنيب ةنيتملا ةليوطلا ةقالعلا ةيادب ىه هذه تناكو
 هنكلو ..تاهينجلا تارشع نم ريثك هبيج لخد دقو ..هيب ميركلادبع
 مهفي لواقم لك كرتي طقف ناك ..هسفن لذي نكي مل ..اقسم نكي مل
 نأ ىلع امئاد اصيرح ناكو ..تاهينج ةرشع هيطعي نأ هنكمي هنأ
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 ميركلادبع هب قثوو ..هلصت تاهينج ةرشع لكب هيب ميركلادبع علطي
 تاهينج ةرشعلا عفد وه ىلوتي نأب هفلكي حبصأ نأ دح ىلإ .هيب
 .اهلامعأ ةكرشلل نولهسي نيذلا نييموكحلا نيفظوملل

 .هيترم ىف هءالمز قبسو ..هلمع ىف قيفوت مدقتو
 باحصأ مضت ىتلا تاعمتجملا ىف روهظلا دمعتي ادبو

 ىلع ددرتيو ..دربش ىلإو ..سيماريمس ىلإ بهذي ناك ..تاكرشلا
 قداصي نأ عاطتساو ..هيف اوضع نوكي نأ نود ةريزجلا ىدان

 .ةرادإلا

 .هلمع ىف مدقتيو
 .هب ةقث دادزي ةكرشلا بحاصو

 .عفتري هلخدو

 ثحب ًالمكتسيل ةرم نم رثكأ هتيب ىلإ هيب ميركلادبع هاعدو
 ..ةريثم ..ىنوم هتنيبا ىأر كانهو ..ةكرشلا عيراشم

 ؟ىنوم جوزتي له
 .اهيتفش ىلإ الو ..اهدسج ىلإ الو ..اهيقاس ىلإ رظني مل هنإ

 .اهيبأ ىلإ رظن هنكلو
 .ىنوم ةبطخل مدقتي نأ ىف اليوط ركفو
 وحن ..ةورثلا ىجن ةوطخ ..ةوطخلا هذه وطخي نأ العف ررقو

 ..طروتي نأ لبق ميمأتلا ءاج دقل
 :.ظواتحم لجر هثإ

 ه6«

 ىلع هسفن ءينهي لازي ال ىهو هبتكم ىلع نم قيفوت ماقو

 ..ةكرشلا رداغي نأ لبق هتداعك .بدتنملا وضعلا ريتركس بتكم
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 هادخو..هفنأب هقصلتو هيراش عقرت ةريبكلا هتماستباو لاقو

 :ةداعسلا طرف نم نادروتم

 ؟مالسلاديع اي هيبلا دنع نيم -
 لام مث ..ةمامأ ىذلا بايلا ىلإ رظنو ..هلوح مالسلا ددع تفلتو

 :ناتعستم هانيعو سمهي قيفوت ىلع
 ..تعفر غاصلا -
 تشالتو ..مالسلا دبع تفلت امك قيفوت تفلت ةيئاقلت ةكرحبو

 :اسماه لاقو..ههجو تسك ىتلا مامتهالا ريباعت يق هتماستبا
 ؟تعفر غاصلا نيم -
 نم هيتفش برقي ىهو ضيفخ توص ىف « مالسلا دبع لاقو

 :قيفوت ىنذأ
 ..تارياخم -

 ةيوق ادي نأك ..بدتنملا ىضعلا باب ةيحان ةعرسب قيفوت رظنو
 :قادي هملقو ..ناتروهبم ةاكيعو :هقنع تول
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 ىف لجو :اركيف ا ىهقم ىلإ قيفوت بهذ
 ىف عملي ةقانكتو . نملعبو هممت ةيقسحس ناظكلا
 ةعرسب رودي هلقعو ..هيتنجو غيصي هلاعفناو ..هينيع

 نوسرج ةقحالم نع هلغشيو .ةعاسلا ىف ةفل نويلم |[ ]
 ::عراشلا ىف همام عرست ىلا ةايهلا عبق نعو :ةفقاتسي نيقملا
 .ةلقع لخاو ىفاان ال] اورق ال ءانيغ

 طيباض .تعفر غاصلا ةروسم بصتكتت هلقصع لخاآد ىفو

 .تارباخملا

 ار نتح ندم ركشلا نتكم كتان ازظتنم ةكرشلا ىف: لاظتدقل
 ىف افقاو بهو ..بدتنملا قىضعلا ةقرغ نم جرخب تعفر غاصلا

 حفاصي ىتلا هديو ,ءاهلب ةماستبا هيتفش ىلعو ءشعتري ءىش هلخاد
 طباض ةحفاصم ىلع افهلت ليسي اهياعل نأك اقرع ببصتت اهب
 ىلإ هيعبصأ عقر امنإ .هحفاصي مل تعقر غاصلا نكلو ..تارباخملا

 قيفوتو ..جرخ مث ديعب نم ريتركسلا ىيحيو هييحي هسأر بناج
 ..اضارع الاوط تارياخملا طابض روصتي ناك دقل ..هفلخ رظني
 تعفر غاصلا نكلو ..ماهتالاو كشلا حير مهب طيحت .هجولا ةاسق
 ..نيثالثلا ىف ىأ نيرشعلاو ةنماشلا ىف امبر ..باش هنإ ..كلذك سيل
 .ناتثداه هاتيع ..هجولا مستبم ..قينأ

 .تعفر غاصلا ىلإ لوصولا ىف ركفي قيفوتو اهتعاس نمو

 .اهلك ةكرشلا ىلع ىلوتسي نأ عاطتسال هيلإ لصو ىل هنإ
 ؟هيلإ لصي نأ عيطتسي فيك

 نحر ا مهي ءىش ال ا



 ؟اهلاجر دحأ نوكيو تارباخملاب لصتي نأ عيطتسي فيك
 نم نينثا نأ عمسيو ..تارباخم نوفيلتلا لماع نأ عمسي هنإ

 حاتري ىتح ءارارق هسفن نيبو هنيب ذختا دق ناكو ..تارباخم ادبأ

 تضاحي» ..تارباخم مهنأ ىلع مهمامآو مهعم فرصتتيو . .تارباخم

 ل ودار( .تارياخم هنأ :ينقتعي هتالمز لك اكرقي ناك

 نأ دقتعي ناكو ..«:ةعامجلاب لصتاام ةياغل هد عوضوملا بيس»

 نأ ولف ..ائطخم ناك هنإ رهظي نكلو ..تاريباخملا مه «ةعامجلا»

 لاصتالا ناك امبر وأ ..ةكرشلا تممأ امل ءتارباخم .هيب ميركلادبع
 .ميمأتلا نم ءاقعالل اببس ىقكي ال تارباخملاب

 ..تارباخم كانه نأ كش الف ..ةريحلا هذه لك مغرو ..نكلو

 ادحاو نوكي نأ عيطتسي فيكف ..تارباخم ءاسانأ كانه نأ كش الو
 ةصرفلا نإ ..تارباخم نوكي نأ عيطتسي فيك ..سانلا ءالؤه نم

 :تعقر غاضلا ىلإ لودعولا نه ماما ةديجولا
 .ةعاسلا ىف ةفل نويلم ةعرسب رودي هلقعو
 مستباو ,هيلع البقم ىملح ىأر امدنع نارودلا نع هلقع فقوتو

 هتارظنو . .ناتدودكم هانيع . .ايبحاش يىديي قهو ,ىملح مدقتو

 06 ديدح ةيف د 0 ”مكستمما ىف ةنيوح

 ةقفش ىف هيلإ رظني وهو قيفوت لاقو
 ىو ةققش
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 ؟ ىملح اي كلام تنإ -
 : هترتس رارزأ كفي ىهو لاقو هيفتك ىملح زهو
 .ناقرق -

 : قيفوت لاقو
 ؟ هيإ نم نافرق -
 : هيتفش ألمت ةرارملاو ىملح لاقو
 :ىنسفت نه :«.سشانلا نم .: ةكرشلا نم ..ةجاح لك نم -
 : قيفوت لاقو
 ,ىازإ ةيشام ايندلا فوش ىخأ اي ..كسفن بعات ىللا تنإ -

 .اهاعم ىشماو
 : رذح.ىف الئاق درطتسا.مث ةهرب تكسو

 ؟ ةيحت عم هيإ لماع تنإ -
 : ةدح ىف لاقو «ةبيرغ ةعمل هينيع ىفو ,ةتغب هيلإ ىملح تفتلاو
 .هد عوضوملا شالب -
 : خرصي داكي ىهو قيفوت لاقو
 .هد لكشلاب كتلاح فياش انأو ..ىازإ شالب -

 : ارارصإو ةدح دشأ وهو ىملح لاقو

 .انه نم موقأاح ءهد عوضوملا ىق تملكتا ىل -

 وهو لاق مث .هرارصا ىدم سيقي هنأك ايلم قيفقوت هيلإ رظنو
 : هردص قوف هيعارذ دقعيو هرهظ هل نيدب

 .دعاق كيلخ ..ملكتاح شم ..شالب -'
 هئات :نيزح مالستسا ىف سلاج ىملحو ..امهنيي تمصلا لاطو

 ىلإ تفتلا مث ءقيض ىف هسافنآ رفزي قيفوتو ..هراكقأ ىف

 : ههجو ىف هقيض قلطي هنأك لاقو ؛ةتفب نوسرجلا
 ؟ لفغم اي ةوهقلأ نيف -
 :توكسلا قيطي دعي مل هنأك لاقو ىملح هجاوو هتسلج ىف رادتسا مث

 لاقو ؟ هيل شتزوجتاام ؟ زوجتت زياع كنإ تلق شم تنإ -

 : ةرم ةيرخس ىف ىملح
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 .ةسورعلا ئل بيجت امل ىننسم -

 : ةعرسب قيفوت لاقو
 ةسورتلا قونع +
 : لاقو ةشهد ىف ىملح هيلإ رظنو
 ؟ نيم -
 : زنك نع هل فشكي هنأك سامح ىف قيفوت لاقو
 .رهوج ىمهف تخأ -
 : هتكحض لالخ نم لاقو ..ةريبك ةكحض ىملح كحضف

 حتفي ..معاي ال ..مكعاتب بدتنملا وضعلا ليدع ىقبأ ناشلع -
 .هللا

 : ةيبصعب ةدئاملا ةفاح برضي وهو قيفوت لاقو

 ..هل هتمدق ىللا عورشملا ىلع ةدراهنلا قفاو بدتنملا وضعلا نإ كل

 .طياسول جاتحا ام ىرمع ىنإ فراع تنإو
 : كحضي لازيال وهو ىملح لاقو
 ؟ هيل هتارم تخأ ىنزوجت زياع لامأ -
 : سامحب قيفوت لاقو
 اهنع عمس دح ام رمع ..ةسيوك ةليع نمو ..ةسيوك تنب اهنأل -

 .ةجاح

 : ارخاس هيلإ رظني ىهو ىملح لاقو
 .تنإ اهزوجتت ام بيل -
 : ءامسلا ىلإ هينيع عفري وهو قيفوت لاقو
 .شردقأ ام انأ ..تيراي د

 : ىملح لاقو

 .هيل ىشردقت ام -

 : ءايغلاب همهتي هنأك ىملح ىلإ رظني ىهو قيفوت لاقو
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 :ةوالع ىنيدي هنأ نم هعنمي نوناقلاو ..ىنلماجيب هنأب مهتي فاخي
 .ليقتسأ مزال ىقبي تزوجتا ىل ىنعي ..هبيرق ىنال

 : دوري ىف ىملح لاقو
 .انأ اهزوجتأ مزال ,ةدك ناشلع -

 : ةيبصع ىف قيفوت لاقو
 فما نام كسل مل نباح انا : عوض وعلا حف كفاح
 : ىملح لاقو
 .ركفااه ..نيضاخح -
 هب ىتأ ىذلا ةوهقلا ناجنف نم فشري امهنم لك ىنحناو

 ىف امهنم لك اهاضق ءىرخآ تمص ةردتق امهنيب ترمو ..نوسرجلا
 .هأيند

 : هؤوده داع دقو قيفوت لاق مث

 .لود نيمويلا ىوق رخآتيب دمحم -
 : ىملح لاقو
 برشيبو ..ريغتيب ىهو ءانس زوجتا ام موي نم ..ريغتا دمحم -

 .نامز ىز ديعس شم هنإ ىلأيهتم ,هتداع نم رتكأ
 : قيفوت لاقو'
 .ىد ةزاوج تناك ىدو -

 : هسفن ثداحي هنأك همامأ رظني ىهو ىملح لاقو

 .دمحم ىف بيعلا ..ةزاوجلا ىف شم بيعلا -
 : هقيدصل سمحتي هنأك قيفوت لاقو
 ؟ دمحم هيإ هييع -
 : ةقث ىف ىملح لاقو
 .زاوجلا ةيلوئسم لمحي شردقي ام -
 : قيفوت لاقو
 شردقي ام هنإ ةفراعو ..سيوك ةهافراع تناك ءانس ىه ام -

 .ناوجلا ةيلوتسم لمحي
 : ىملح لاقو
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 ىف ركفت اهقح نم بحتب ةدحاو لكو ءدمحم تيح  ءانس -

 .زوجتتو ..ناوجلا
 : قيفوت لاقو
 .هتشيع ىلع دمحم دسحاب تنك ىنإ فرعت -

 : ىملح لاقو

 .نامك انأو -

 : قيفوت لاقو

 :الئاق درطتساو افقاو به مث

 .هأب مياق انأ -

 : ىملح لاقو

 .ىاج دمحم نامز ..ىئتسا -

 : قيفوت لاقو
 .داعيم ىدنع ..شردقأ أم -

 : الئثاق ىملح مستياو

 : قيفوت لاقو
 نالعز تنإ فراع شم انأ ..رهوج ىمهف عم ..ىديس اي هويأ -

 ؟ ىبحاص وه ام ىز كبحاص ناك شم ..رهوج ىمهق نم هيل
 : ىملح لاقو

 .كظيغاب سب انأ ..كنم الو هنم نالعز شم انأ -

 0 : قيقوت لاقو
 .مكيلع مالسلا ..العف تظغتا ىنإ كل لوقأ بحأ ..ركشتم -
 رخآ فشر مث ..هنع دعتبي قيفوت بقري ىهو ىملح مستباو

 تداعو ..هدعقم دنسم ىلع هرهظب لامو ..ةوهقلا ناجنف ىف ةفشر

 طقتلي نأ عيطتسي ال هناك ناجرقنت هاتفشو ..نايخترت هانيع

 اهدسج ..اهحمالم لعب ..ةيحت ةروص هسأر ىلإ تزفقو ..هسافنأ
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 ىدبت ىتلا اهتماستباو ..ناتكفادلا اهانيعو ..زوملا ةرجشك فوفلملا
 ؟نآلا ةيحت لعفت اذام ىرت ..ىردت نأ نود اهنم عقي داكي ءىشك
 لدابتت اهلعلو ..اهتاقيدص ةيقب عمجت .ةرايز ىف اهجوز عم اهلعل
 ةماستيا لكو ..ةملك نيع ةشمر لك ..تماصلا ثيدحلا اذه نهعم

 :قوصخلا نم باش ينادي ةسلاج اهلكاو :ةلئخ ةقفل لكو ..ىقعم
 اهنأل اهظح ءوس نع هثداحت اهلعلو ..هبناجب سلجت تناك امك
 .اهفنأ مغر ءازوجع الجر تجوزت

 سحيو ..هحرجت ..هملؤت ليصاقت روصتيو .هب درطتسي هلايخو
 .هردص لخاد هيلق نم ليسبي مدلاب

 اهب لمعي ىتلا ةكرشلا ريدم ةروص هلايخ ىف تلخادت ةأجف مث
 نك مل ..نسما نيدعلا عم ةدام ةشفانم ناثآ وقل :ةيحت ةروصاؤم
 هب تمدقت ىذلا ءاطعلا نأ فشتكا دقف ..ةقاتخ تناك اهتكلو ,ةشقانم
 لقا اراعسإ لدحي ءجيسنلا عدصم ءانب عووتشم ةصقاتم ىف ةكرشلا
 اذه ىنعمق ةكرشلا ىلع ءاطعلا اسر اذإو ..ةيقيقحلا راعسألا نم
 هيلع متحي هبجاو نأب سحأ ..توكسلا عطتسي ملو ..ةكرشلا سالفإ

 اذإف ..ةكرشلا سامح ..سامح ىق هفاشتكا هيلع درسو ريدملا
 : لوقيو ءدورب ىف هيلإ رظني ريدملا

 .هد عوضوملا ىل بيس ..بيط -

 : سامح ىف ادرطتسم لازي ال ىهو ىملح لاقو
 :ةركب مفتاح ورظلا يزد
 : ريدملا لاقو
 عوضوملا ىل بيس ..فراع -

 : ىملح لاقو
 انحإ هد ..سلفت ةكرشلا نأ ةدك ىنعم انيلع ىسر ءاطعلا ول -

 .ةريعستلا نم لقأ راعسأ نيمدقم

 : نيدملا خرصو
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 لاو كلام تثنإ .كضايصتسإلا نع شمة دعس ايد
 .تاءاطعلا

 ش : ىملح لاقو
 ناشلع شمو ..ةكرشلا ةحلصم نع لوكسم انته دحاو لك -

 .ةيهاد ىف ةكرشلا ىدون موقن ءانيلع ىسري ءاطعلا
 3 خرصي ريدملا داعو

 بحاصو ..لوكسملا انأ ..ةكرشلا نع لوكسم شم تنإ -

 .لوئسم شم تنإو ..لوئسم ةكرشلا

 : دحت ىف ناقربت هانيعو ىملح لاقو
 ىف نيلوئسملا نإ ىهو ..هد ءاطعلل دحاو ضرف الإ شيفام -

 ..رعسلا قرف اوضوعي ناشلع ءذيفنتلا ىف اوشغي نييوان ةكرشلا

 : بتكملا ىلع هتضبقب برضي ىهو ريدملا خرصو
 سب ..هزياع تنإ ىللا لمعإ لضفتا بيط ..ةكرشلا مهتتب تنإ -

 .هزياع انأ ىللا لمعأ اح نامك انأ
 ىف لعتشت رانلا نأب سحي ىهو ريدملا مامأ ىملح فقوو

 ىلإ ةجاح ىف هنأب سحأو .ههجو ىلإ العق ناعفدنت ناداكت هيديب
 .هباصعأ طيضيل ءريبك دوهجم

 .جرخو

 ,ءاطعلا ةصق مهل حرشي ذخأف ..هروسهت ىلع هنومولي هلوح

 ,ةنامأي عورشملا ذفنت نأ تلواح اذإ ةكرشلا سالفإ تالامتحاو
 ققحت نأ تلواح اذإ ذيفنتلا ىق شغلاب ةكرشلا مايق تالامتحاو
 اوفخي مل مهنإ ..همالك لكب هوالمز عنتقاو ..ابسكم اهسفقنل
 ..ةدك كسفن شقمحتام ..ى ..ىديس اي انلام انحاو ..نكلو ..مهعانتقا
 .ارارق اوذختي ىأ ءاكيش اولعفي نأ نود هلوح نم اوضفنا مث

 اذه تاءاطعلا تحتف امدنع ةكرشلا ىلع عورشملا اسر دقو
 .تاءاطعلا لقأ هتكرش ءاطع ناك ..حابصلا
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 ؟لعفي اذام ىردي ال وهو
 ةةقئادلا فادح ىف لكقي اذام قردنال
 ؟ةصاخلا هتايح ىف لعقي اذام ىردي الو

 .ناكم لك ىف هنم ةهئات ةقيقحلا
 :ةقيقعلا نم فعضا وف قآ
 .هتكرش ىف داسفلا ىلع بلغتي نأ نم فعضأ
 هنإ .ةنصافلا ةتايح ىف ذاسفلا ىلع بلغتي نا نم :قعنأو

 ..هناسل قوف اهترارمب سحيو ؛هردص ىف ددرتت فيعض ةملكو
 ةهئات هتارظنو ..نيتعساولا هينبع قوف نادقعم نافيثكلا هايجاحو

 امدنع الإ ىهقملا ىلإ لصو امدنع دمحم ىلإ هبنتي ملو ..ءاضفلا ىف
 .ةشهد ىف هيلإ رظني ؛هبئاجب اسلاج هآر

 : لافطألا توص نينرب جضي هتوصو دمحم لاقو
 .كلام -

 : لاقو .ةنيكسم ةريغص ةماستيا ىملح مستباو

 ؟ هيل ترخأتا تنإ ..شيلام -

 : هالابم الب دمحم لاقو

 ؟ ترخآتا انأ --

 : سلع لاقو
 شيجتيام مايأو ..رخأتتب موي ماك: كلاقبو ..ترخأتا هويأ -

 وهلا
 : اكحاض دمحم لاقو

 ,نيتلئاستم نينيعب دمحم هجو ىف رظني ىهو ىملح لاقو
 : لاق مث ..هلكاشم ىلع بلغتي نأ عيطتسي فيك هلأسي هتأك
 دج كمكأ ل عمت دمحم اي عمسات
 : نيداجلا سانلا ةئيه اذختم حنحنتي وهو دمحم لاقو
 .دجلا بحابو ءدج لجار ىرمع لوط ىنإ فراع تنإ ..اعبط -
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 : ىملح لاقو

 .ءاتس عم لعزت امل هيإ لمعتي تنإ -
 : اروف دمحم لاقو

 .ءانس عم لعزأ ام ىرمع انأ -

 : ىملح لاقو
 كتم لهؤتن ءانس املأ هيإ لمعتي بيط -
 : ناكحضت هاتيعو حرم ىق دمحم لاقو

 .ىرجاب -
 : ةشهد ىف ىملح لاقو

 .ىازإ ىرجتب -
 : لمحم لاقو

 .ىازإ ىرجتب سانلا شفرعتام ..ىرجاب -
 : ىملح لاقو

 .نيدعبو -
 : دمحم لاقو

 ىز ءانسو انأ عجرنو ..حوريي لعزلا نيدعب ..ةجاح الو -
 .انك

 : ىملح لاقو

 .شوتعجرام ضرفاو -
 «ضرفلا اذه هلاي ىلع رطخي مل هنأك ةريح ىف دمحم هيلإ رظنو
 : لافطألا توص ىف لاق

 .عجرن ىرورض -
 : الئاق درطتساو كحض مث
 .تنك ام حرطم عجرت تيرج امهم .ةيورك ضرألا لصأ -
 مث ..هدسحي مأ هيلع ققشي له ىردي ال وهو ىملح هيلإ رظنو

 ةلواحم وأ ءدمحم ةشقانم ىف رمتسي الأ هسفن نيدو هنيب ررق
 نأ مارح ..ةأيند ىق هجعزي نأ مارح ..«(لكاشم ىف ةيلإ ثدحتلا

 ريخ نكلو ..دمحم قلقي اديدج ائيش نأ فرعي هنإ ..هياذع ىلإ ههبني
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 .ىرجلاب ..ةصاخلا هتقيرطب هقلق ىوادي هكرتي نأ وه هعيطتسي ام
 : بح ىف دمحم ىلإ رظني وهو ىملح لاقو
 .تزوجتا ام موي نم ةيرطملا شتحرام ىنإ فراع تنإ -
 : ةعرسد دمحم لاقو

 .ةليللا انه تابن لاعت -
 : القاق ىملح كحضو

 .ىنتومت ءانس زياع تنإ -

 كحاضلا ههجو مهجتو دمحم هجو ىلع ةقماغ ةياحس ترمو
 كح ضي ههجو داعو :ةعرسب ةباحسلا درط هنكلو ,ةرباع ةهرب

 :لاقو

 .كيأر هيإ ..ةركب كانه رهسن حورن بيط -
 : ىملح لاقو
 .قفاوم -

 : دمحم لاقو

 .قيفوتل لوقتو -
 : ىملح لاقو
 .قيفوتل لوقنو -
 : ةحرفلا نم نادرغزت هانيعو دمحم لاقو
 .ىكسيو برشنو -
 : ىملح لاقو

 .ةمحللا ىوشأ ىللا انأو ..ىكسيو برشنو -
 : دمحم لاقو

 .نامز ىز -
 : ىملح لاقو

 .تاف ىللا رهشلا ىز لوق -
 : اكحاض دمحم لاقو

 .نامز ىنعي ءرهش وه ام -
 : لاقو افقاو ماق مث
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 .ةيرطملا ىلع حورنو انه لباقتن ةركب --

 : ىملح لاقو

 .لوألا مانسل لوقت مزال نسف -

 : دمحم لاقو

 .هيل مزال -
 : هقطنم ىف دمحم ىراجي نأ دمعتي وهو ىملح لاقو
 .حرفت ناشلع -
 : الئاق دمحم مستباو

 .نأب ىشام اذنأ ..ىوق حرفقتاح ىد -

 : ىملح لاقو

 :ةلاهه دنك
 ءدمحم عم سيبوتوألا بكرو ءباسحلا عفد نأ دعب ىملح ماقو

 .ويلوي ؟! عراش ىف الزنو
 راسو ءديرف دمحم عراش ىف حرسملا ىلإ بهذي هقيدص كرت مث

 ىتح هدحو ريسي داك امو ..اشاب ناميلس عراش ىلإ اهجتم ىه
 ..ةدحولا فاخي حيصأ دقل ..قنتخي هبلقو ءقيضت هسافنأب سحأ

 فاخي ..هدحو تيسبلا ىلإ دوعي نأ فاخيو ..هدحو ريسي نأ فاخي
 مغرو ..هسقنب الخ املك هباصعأ رصعتو همهدت ىتلا راكفآلا هذه

 ىلإ هتدارإ مغر هنادوقت هامدق ..ةدحولا ىلإ امئاد ىعسي ىهف كلذ
 جرخيو ..هتيب ىلإ عرسيو ةكرشلا نم جرخي ..اديحو هيف قبيل «هتيب
 ..دوعت امك اليوط ىقبي نأ قيطي الو ىهقملا ىلإ ءاسملا ىف
 ..هئاقدصأ تالفح نم ةلفح ىلإ وأ ءامنيسلا ىلإ بهذي نأ قيطي الو
 .تيبلا ىلإ اعيرس دوعيو

 ؟تيبلا ىلإ هامدق هب دوعت اذامل ملعي فو
 .ةيحت رضظتني هنإ

 .هيلع ممص ام لك مغرو ,هتدارإ مغر اهرظتني

 نأ عيطتسي ال هنكلو ..هنم أربي ىتح هباذع هيف رتجيل ءودهلا نع

 اه مهي ءىش ال » 55



 ىف هتثداح ةرم رخآ ذنم اهرظتني ..اهرظتني العف هنإ ..ه سفن عنقي

 هكجافت نأ ىف سيبك لمأ هعفدي .تيبلا ىلإ بهذيو ..نوفقيلتلا
 ةروصلا هسقنل عنصي وهو هتقو ىضقيو ..ةرم تلعف امك اهترايزب

 دق ءايضاغ اهلباقي نل ..ال ..ايضاغ اهيلإ رظنيس ..اهب اهلباقيس ىتلا
 ..دورب ىف اهلباقيس ..اهبحي لازي ال هنإ هبضغ ءارو نم فشتكت
 نوكيسو ..اهب اهرقتحي ةرخاس ةماستبا هيتفش ىلعو ..جلثلاك ادراب
 ..اهدسجل ملستسي نل ..هفعضل ملستسي نل ..ادج ايوق ..ايوق
 تناك ام لك ..هدنع اكيش ىواسي ال دسجلا اذه نأب اهرعشيس

 .بحلا اذه ىهتنأ دقو ..اهل هبح وه هيواست
 نأ نودو ءاهترايزب ةيحت هتجافت نأ نود عيباسأ ةثالث ترمو

 هنأ وه هننجي ام نإ ..لمألا دقفي ملو ..نوفيلتلا ىف هي لصتت

 ,سأسيي نأ عاطتسا ىل ..هباذع رس ىه لمألا اذه ..لمألا دقفي مل
 اذه هردص ىفو تيبلا ىلإ ىرجي لازي ال ..سأيي ال هنكلو ..حاترال

 قلطيف عراشلا ىف ريسيو ..عطتسي الق هركني نأ لواحي ءلمألا
 ..اهجوز عم اهطبضي هلعل ..ةيحت ىري هلعل تارايسلا لخاد هينيع

 ىلإ هدي دميو ؛هناكم نم ضفتنيف هبتكم ىف نوفيلتلا سرج قديو
 ..هينذأ ألمي ..ةيحت توص ..ىخرتسملا توصلاو ,ةفهل ىف ةعامسلا

 ..اهجوز مسا نع ثحبي ذخأو نوفيلتلا رتقدب كسمأ دقل ..اهب لصتي
 امنإ .ةيحتب لصتيل هنع ثحبي ال هنأب هسفن عنقي نأ لواحي وهو
 ناك امير..اهجوز مسا دجي ملو ..اهنع اديدج ائيش فشتكيل طقف

 لك نع ثحبو ..ديس وأ ..دومحم وأ ..دمحم ..رخآ مسا هقيسي همسا

 لك ..ايرس هنوفيلت مقرب ظفتحي امبر ..اهدجي ملف ..ءامسألا هذه

 ..ةيرس تانوفيلت ماقرأب نوظفتحي تاباشب نوجوزتي نيذلا زئاجعلا
 ناكو ..اهنوفيلت مقر فرعي نأ ىتح عيطتسي ال هنأل ظيغلاب رعشيو
 هتيب ىف ىقتلا ىذلا ىمحر هليمز هوعدي نأ رظتني كلذ لك لالخ

 لعل نيتفهلتم نينيعب هيلإ رظني حابص لك ىفو ..ةرم لوأل ةيحتب
 ىلع ىمحر ةجوز عم تقفتا دق ةيحت لعل ..هيتفش نم قلطنت ةوعدلا



 ىه هذه نأ ملعي هنإ ..اهتالفح نم ةلفح ىف امهنيب ءاقل ربدت نأ

 هثدحي ال هنإ لب ..هعدي مل ىمحر نكلو ..اهتاقيدصو ةيحت ةقيرط
 .امهنيب ام ملعي نكي مل هنأك ..ةيحت نع اقالطأ

 .بذعتي نأ عيطتسي هنأ ىلإ هتوق ىلع اناهرب كلمي دعي مل ..باذعلا
 ماعط رتشي مل هنأ ركذتو ,ةرامعلا باب مامأ ىملح فقوو

 له ..نكلو ..دوعت امك ءرضخلا عئابو ءرازجلا ىلع رمي مل ..هتاشع
 ..لكأي نأ عيطتسي له ..ءاشع ىلإ ةجاح ىف ىه

 ..نلظي ال
 ىلإ دعصو ءدعصملا ىف هسفن عضوو ءهالايم الب هيفتك زهو

 ,ةحيتافم ةلسلس جرخي بابلا مامأ فقوو ..ةرامعلا ىلعأ ىف هتقش

 بقع ىلإ رظني نأ لواحي مل ..هلوح ابيرغ اثيش نأب سحي ىهو
 بذكي نآأب ىفتكا ..هتحت نم قلطني رونلا نم اطخ ىريل بابلا
 .بايلا حتفو .هساسحإ

 .ةمامأ اهآرو

 هيف سيل ؛نيزح تماص اههجوو .ءةضيرعلا ةكيرألا ىلع ةسلاج
 .ةماستبال لظ

 نافيثكلا هايبجاحو ناتعستم هانيع ..اهودشم اهمامأ فقوو

 لك هلايخ ىف تقلطناو ..هءارو احوتفم لازي ال بابلاو ..ناعوفرم
 ادراب ..ادراب نوكيس ..ةيحت لباقي امدنع هسفنل اهليخت ىتلا روصلا
 ةجلخ لك نإ ..ادراب نوكي نأ نم فعضأ هنأب سحي هنكلو ..جلئلاك
 ..اهيلإ قلطنيو هردص قزمي داكي هبلق ..ةيحت ىلإ قلطنت نأ ديرت هنم
 هنكلو ..اهامضتل اهيلإ نايرجتو هيفتك نع نالصفنت ناداكت هاعارذ

 عيباسألا هذه لالخ هلمحت ىذلا باذعلا لكب ..هتدارإ لكب مواق
 قوق هابيجاح حاترا :دهجح دعبو ..اضيأ هتشهد مواقو ..ةثالثلا

 .هءارو بابلا قلغي تقتلاو ..هينيع
 .اهناكم نم كرحتت ال ةتماص ةيحتو
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 هنأك ءاهينيع ىف هينيع عضي نأ نود ءايلم اهيلإ رظني داعو
 :دوربلاب رهاظتي وهو لاقو ..رطخلا ةقطنم نم برتقي نأ فاخي

 .كيزإ -
 .كرحتت ال ةتماص ..هيلع درت ملو

 عضي ىهو لاقو .باتك طاقتلاب رهاظتي ضرألا ىلع ىنحناو

 : مسرلا ةدئام ىلع باتكلا
 ؟ انه ريتك كلاقي -

 .ةعاس-

 فقو مث ..تاناوطسألا ضعب ىف ثيعي ذخأ ..ىملح تكسو

 نوكي نأ ديري ال ..ملكتي نأ نود ..طئاحلا ىلع هرهظب ادنتسم اهمامأ

 .هفعض ىدبي الل ىتح ,مالكلاب ءىدابلا

 ىف تلاقو ,ههجو ىلع امهتزكرو نيتشفادلا اهينيع ةيحت تعفرو
 : مزاح ضيفخ توص

 ؟ ىنزوجتت دعتسم تنإ -
 دقل ..هرعش ةمدقمب امدطصا ىتح ىلعأ ىلإ ىملح ايجاح نفقو

 نم تقلطنا ةديدج ةطخ ىه له ..مالكلا اذه الإ :مالك ىأ رظتني ناك

 .مهاف شم -

 ؟ ىنزوجتت دعتسم كلوقأب -

 : هيتفش بناج ىلع ىلدتت ةرخاس ةماستباو ىملح لاقو

 ؟ ىتزوجتا شم ىتنإ -
 : ةيحت تلاقو

 .لمكأ ةرداق شم -

 : اهيف ىفشتي هنأك ىملح لاقو

 ؟ هيل -

 : همولت اهنأك هيلإ رظنت ىهو ةيحت تلاقو
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 نم نضع تووختا نإ فراش كنا
 : هنولطتب ىبيج ىف هيدي عضي ىهو ىملح لاقو
 ناشلع ىتزوجتا كنإ ىتلق ثنإ ..كنع بصغ شيتزوجتم ىتنإ -

 .كتنب رطاخ
 :لوآلا نع عفتري اهتوصو ءبضغ ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو

 ديعب شيعت اهنإ ىتنبل نسحأ هنإ تفرع تقولد ..ةناطلغ تنك -

 .ىد ةلاحلاب ىنافياش ىهو اياعم شيعت اهذإ نم ءىنع
 : اهمالكب ذذلتي هنأك ىملح لاقو
 ؟ هيإ ةلاح -
 : ةيبصع ىف تلاق

 .ةأقياط شم لجار عم ةشياع ةدحاو ةلاح -

 : هيلع ىغطي ةداعسلاب ثيبخ روعشو لاقو ءاليلق ىملح تكسو

 ىبأر نم انأو ..صنو رهش كزاوج ىلع شتفام ةسل ىتنا سب -

 .ىد ةجردلل لهس شم قالطلاو زاوجلا ..ةيوش نامك يبرجت كنإ

 ةوسقلا هذهب ديعتسي نأ لواحيو .هتوسقب سحي ىهو اهلاق
 .هتوق

 : ةيبصع ىف ةيحت تخرصو
 دعتسم ..هيلع در .لاؤس كتلأس انأ ..شينبذعتام ..ىملح -

 ؟ ال الو ,ىنزوجتت
 : هتئاذح نوب ىلإ رظني ىهو ىملح لاقو
 شردقأ ام ..ةيوش شم هيتلمع ىللا ىتنإ ..ةيحت اي فراع شم -

 .هيإ لمعأ ردقأ الو ..هيإ لمعأ دعتسم انأ ءتقولد كل لوقأ

 اهيلإ بذجت اهدي تدم مث ..ةهرب ههجو ىف ةيحت ترظنو
 : ةراره ىف مستنت ئهو تلاقو :اهتييكح

 .ةدك لوقتاح كنإ ةدكأتم تنك اذأ -

 .مايقلاب و
 ..هينيع نم لطت ةددرتم تارظن قوف ىملح شومر ت تشعتراو

 سيل ..ىبهذت ال ..ال ..هباذع ىلإ دوعيس ..بهذتس ..هكرتتس اهنإ
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 هنإ . بجي .٠ نلتفت نا عنب كل سنان ننال ضع" .نآلا

 اهلعل ..نكلو ..بهذتل ..هلوقت امم افرح قدصي ال ..اهقدصي ال
 ؟حاتريو ٠ .اهجوزتي ال اذامل ..ةقداص

 اهعنمي هنأك لاق مث ,ةكيرآلا قوف نم موقت ىهو اهيلإ رظني لظو
 : جورخلا نم

 انمز ناك ..نوجتن اننإ ىكيلع تضرع قبس ىنإ ةفراع ىتنإ -
 .نيزوجتم تقولد

 : اهيتفش نيب لازت ال ةرارملاو تلاقو
 ..تقفاو تنك ىل امنإ ..حيحص ىنزوجدتت كنإ تبلط تنإ -

 هلوقتب ىللا مالكلا سفن لوقتب كنامز ناك ..انزوجتا شانكام
 .تقولد

 : هللام مسقي هنأك ىملح لاقو
 .ةيحت اي ةدك شيلوقتام -
 : دهنتت ىهو ةيحت تلاقو
 ..اهناشلع ىنزوجتت ةجاح ىسفنل شتبسم انأ ..ىتطلغ ىد -

 1 .زاوج ريغ نم ةجاح لك كتيدإ
 : مالكلا نم اهعنمي نأ لواحي هنآك اهنم برتقي ىهو ىملح لاقو
 .ةيحت اي ضعب بحنب انك اذحإ -
 : ةيرخس ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو
 ؟ بحلاب هيإ انلمعو -
 : لاقو
 .هيتعيض ىللا تنإ -

 : تلاقو

 .هضفرتب ىللا تقولد تنإو -
 : هتضيقب ةدئاملا ىلع برضي وهو ةيبصع ىف اجتحم لاق

 ىتلمع تنإ ةفراع شم ىتتإ ..ةيحت اي ةمزل شولام هد مالكلا -
 ..ىنيقنوخ كنإ تيسح انأ ..ىتزوجتا كنإ شتسحام انأ ..هيإ ىف
 .شيعأ فراع شم .بذعتاب انآو اهموي نمو ..ىنيتعدخ
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 تزتهاو ..ريبك نانح اهينيع نم لطأ ..ةيحت ةرظن تريغتو

 ةماستيا نع اهاتفش تجرفناو ..هباذع اهب حسمت اهنآك اهشومر
 .هحرج اهب بطرت نأ لواحت اهنأك ةكداه ةريغمص

 : هلاعقنا هجرشحي توص ىف لاقو ءاهل هرهظ ىملح رادأو
 ىنإ ركفاب ..ىتزوجتا ام موي نم هيإ ىف ركفاب انأ ىفرعت -

 .ةسورع ىلع ّىل روديب قيفوت ..نامك اذأ زوجتأ

 ةكفثخاو .ءاهيئيع نم ناتحلا ةرظن تءانض .:ةيهت تقهشو
 توص ىف تلاقو ..اهاتفش تشعتراو ..اهادي تشعتراو ..اهتماستيا
 : شدتري

 ؟ هيل زوجتت --
 : اهيلإ تفتليو دوعي وهو لاقو
 .ىتزوجتا ام ىتنإ ىز -
 : ههجو ىف اهينيع بشنت ىهو تلاق
 ؟ زوجتت ناشلع هيإ كصقان تنإ -
 : اهادحتي هنأك لاق
 ؟ ىتزوجتا ام موي هيإ كصقان ناك ىتنإو -
 : اهظيغ ضاف دقو .ءاكبلاب مهت اهنأكو تلاق
 كوبأ تنإ ..لجارلا ىز شم تسلا ..كيز شم انإأ -

 بزاع كرمع لوط دعقت ردقتو ..نوجتت ناشلع كيلع شطغضيب ام
 .كيلع ملكتت ام سانلا ريغ نم

 : هئاذح زوب ىلإ رظني ىهو ءوده ىف لاق
 .ىكاسنأ ناشلع زوجتا زياع تنك -

 : ةدحو ةعرسي تلاق .

 .كاسنأ تردق ىتنذك ءىسنيب زاوجلا ناك ول -

 : لاق

 .ىندعاسي ىينج دحل جاتحم انأ ..ىدحول مواقأ رداق شتتكام -
 لوقت ىهو .ةضيرعلا ةكيرألا قوف اهدي نم اهتبيقح ةيحت تقلأو

 : بضغ ىف
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 ىتركقيب ناك ىزوج ..كمواقأآ ىنإ ىلع شيندعاس ام ىزوج -
 .رتكأ كيب

 عيطتست دعت مل اهنأك ةكيرألا قوف ةسلاج اهسفن تقلأو
 : اهفك قوف اهسأر عضت ىهو تلاقو ,فوقولا

 .ةدك ىف لمعت ردقت كنإ ةركاف شتنكام اذأ -
 دوعت ةيحت ىأر امدنع .هينيع ىف ىملح تارظن تحارتساو

 لاقو ..اريثك برتقا ..اهنم برتقاو ..بهذت نل اهنأ نآمطا ..سلجتو
 : هتماق قوف نم اهيلع لطي وهو

 شمو :قوقحلا لك كسقنل ىدت ..ةينانألا ىهتنم ىف ىتنإ -

 .قح الو ىنيدت ةزياع

 ءاهيتنجو قوف ليست ةتماص عومدو تلاقو اههجو هيلإ تعقرو
 : اهتاملك للبتو

 كيبو ىسفنب ىحضاب ىنإ ةركاف تنك انأ ..ةينانأ شتنكام انأ -
 .لمحتسأ شتردقام امنإ ..ىتني رطاخ ناشلع

 : سمهو ءاهعومد ءارو ىرجي هبلقو اهبناجي سلجو
 .ةيحت -
 : تدرطتساو

 كل برضأ ىنإ ةقيقد لك ركفاب انأو عيباسأ تالت ىلاقب -
 تبذسعت ..مواقاب تنكو ..كليجأ ىنإ موي لك ىف ركفابو ..نوفيلت
 ..ةجاح الو ةيحضت شم ىتيحضت نإ تفشتكا رخآلا ىفو ..ريتك
 .ىسفن قح ىفو ..ىتنب قح ىفو ..كقح ىف تطلغ انأ ..ةطلغ امنإ

 : هردص ىلإ اهمضي ىهو لاقو
 .ىتطلغ ىتنإ ..العف -
 : هفتك قوف اهسأر ىقلتو ءاكبلاب شهجت ىهو تلاقو
 ةدحاو زوجتت ركفتب كيقالأ ..ىتطلغ حلصت ناشلع كلت يجو -

 .ةينأت
 قوف حسمت هعباصأو ..اهرعش قوف نافوطت هاتفشو لاقو

 : اهرصخ طيحتو دتمت ىرخألا هعارذو ..اهعارذ
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 .ىتبذعتا ام ىتنإ ىز بذعتاح تنك ..ردقأ اح شتنكام -

 :قرمم توص ىف تلاقو ءاهعومدب نيتلليملا اهيتفش هيلإ تعفرو
 رانيا يفيييقاحب سعال] لوك ..نملح-
 : باذعلا صقق نم ريطي هنأك ىرجي هبلقو لاق
 .ىرمع -

 ءاقهمرضحت داكت ةوق ىف هيلإ اهمضو ءاهدخ ىلع هدخ عضوو

 ٠ أسماه درطتساو

000 
 : تثتسمشهو

 .اهيتفش نع هاتقش تتحيو

 .ناشطع

 .اهتالبق ىلإ ناشطع
 :يؤطلا هياذع اهيف قرفي
 .هبلق ةحار اهنم برشيو
 ىهو تسمهو ..قرشي نأ هيلع فاخت اهنأك اهيتفش هنم تعزنو

 .ىتسودتب ام ىز ةدحاو ىأ سوبت ردقت ..نياخ تنإ -

 .ىذنإو --

 : اهسفن نع عفادت اهنأك ةدح ىف تلاقو هنع اههجو تدعبأو

 : لاقو اهقدصي نأ لواحي ىهو اهيلإ رظنو
 .لوقعم شم -

 : لوجحخ توص ىف تلاق

 موي نم ..ىنسوبيب ناك ىللا وه ..هتسوبام ىرمع كتايحو -
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 5 الَئاق سمهو ..اهركشي هنأك هردص ىلإ اهطغضو

 حيرتسي ىبلق ىبيس ..ةجاح ىلع شيليكحت ام ..شيملكتت ام -
 .كبلق ىلع

 .ليوط قرأ دعب ماني هنأك مستبي هبلقو
 .اهيتفش نيب نادقرت هاتفشو
 .موده ىف

 .ةوشن ىف

 .كرحتي ءودهلا أدب مث
 اهدسجو ..هيتفش نيب اهيتقشب هساسحإ الإ هيف ام لك باذو

 ..هتمواقم ىسنو ..همايأ ىسنو ..هباذع ىسن ..ىسنو ..هيعارذ نيب

 .هتييبح كلامي ..كلمي لجر هنإ ..افيعض سيل هنإ ..هفعض ىسنو

 ..اهقنع ىلإ ناردحنت هاتفشو ..اهرعش تايط نيب دقرت هعباصأو

 دشيو ..هفلب اهسافنأآ رطع ..ةملستسم ىشو ..اهينذأ ىلإ ناعفترت مث

 .هترتس علخيل ةيفاك تناك .ةفطاخ ةظحل ..ةظحل اهنع دعتباو
 ىلإ ليوطلا قوشلا امهيف هانيعو ..اهيلإ داع مث ..هقنع طابر كفيو

 .ءىش ثدحي مل هنأك اهيلإ داع ..ءيش نع لزانذتي الو ..ءىش لك

 .هكرتت
 .جوزتت ملو
 .رخآ لجر اهسمي ملو

 ..رخآ لجر ةحئار اهساقنأ ىف سيلو ..تامصي راثآ اقهدسجح ىلع

 .امهنيب تقرف ىتلا ةليوطلا مايألا هذه اهنيبو هنيب سيلو
 .ةفئاخ اهنأك ءسافنألا ةروهبم هيلإ رظنت ىهو
 .بحلا اذه لك نم ةفئاخ
 .رارصإلا اذه لك نم ةفكاخ

 .هديرب ىذلا اذه لك نم ةفتاخ
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 .ىتبيبح اي
 .ىفاخت ال
 .اندع دقل

66 
 امك تداع دقو ..اهيوث ىواستو .اهرعش طشمت ةيحت تماقو

 رات اهينيع ىفو ..زوملا ةرجشك فوقلم اهدسج ..ةرم لوأ اهآر

 داكي ءىش اهنأك اهيتقش نيب اهتماستياو ..اهيتنجو رهصت ةثداه
 .ىردت نأ نود اهنم طقسي

 بايلا حتفت نأب تمهو ء:هدخ قوف ةعيرس ةلبق هلبقت تنحناو

 ؟ هيإ لمعناح شانقفتا ام ..شانملكت ام -:
 : اهتماستياب هلبقت ىهو تلاق
 ؟ هيإ ىف -
 : لاق

 : تلاقو اهتماستيا تعستاو
 .نوفيلتلا ىف ةركب كلوقااح -
 تحج رشحو

 .ههجو ىلع فحزت كشلا نم ةباحسو ..اهءارو ىظني ىهو
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 ميطتس عيباسأ ثالث ذنم هزم لوآل .:ةريبك ماسلا
 .ماني نأ

 هتاوطخو مامحلا ىلإ هجتاو هشارف قوف نم زفقو
 لواحيو ..هبلق المت ةيحت ةروصو ..صقري هنأك ضرألا ىلع ةفيفخ
 نكلو ..سمأ ةليل امهنيب ترج ةسمل لكو ..ةملك لك ديعتسي نأ
 ىلإ هلقع لك هجتاو ..هلايخ نم تفتخا نأ ةيحت ةروص تثبل ام

 ىلع نإ هيلع اسير: ئدذلا ماظعلا اذه نم ةعرسشلا نسلم نا بجي
 ىنبيس ىتلا داوملا فييزتب ةكرشلا مايق نود لوحي نأ بجي لقألا
 هسفنب نمؤي ىتحو ,ةكرشلا ذقنيو ءعنصملا ذقني ىتح :عنصملا اهب
 .هناميإ ققحي نأ عيطتسي ىوق ناسنإك

 ,ناقيثكلا هابجاح دقعتو ..كلذ لك عنصي فيك ..فيك نكلو
 .هتريح قذخي نأ لواحي هنأك هاتفش تقبطناو

 عنصو «هبايث ىدترا ىتح ةكرشلا عم هتلكشم ىف ركفي لظو
 ىف نيحلا نم ةعطع .ءافيقح ااطفا لواكو ..ئاشلا نع اموع ةبسقنل
 ناك امبر ..ةيحت ىف ركفي ال هنأ ىلإ هينت ةأجف مث ..زبخلا نم ةعطق
 ..ةكرشلا عم هتلكشم نم هلقع حيريل ءاهيف ركفي نأ هيلع ىدجألا

 ميهيو دوعي نأ لواح ..هلقع ىف ةيحت ةروصب ظفتحي نأ لواحو
 ةلكشم دعت مل ةيحت نإ ..ليحتسم نكلو ..اهتاسملو اهتاملك ىف
 اهنا هنلعتو ,هيلإ دوعت نأ ىفكي ناك ..هريكفت ذخأت نأ عيطتست
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 نإ ..هباذع ىهتنيو ..اهتلكشم ىهتنت ىتح .هبحب ةظفتحم لازت ال
 اذإ امأ ..ةلكشم بحلا اذه حبصاأ اذإ الإ هبح ىف ركفي ال ناسنإلا
 هقاصتلا نم غلب امهم هيف ركفي ال ناسنإلاف ءائداه اقئار ابح ناك

 فديه هكناضأ وأ «حرج اذإ الإ هب سحي ال هعارذك هبح نإ . .ةف
 نأ نود ؛هعمو هيف شيعت ىذلا بحلا وه «بحلا تايوتسم ىقرأو

 ريدم ةروص اهلحم لحو .هلايخ ىف ةيحت ةروص تزدهاو
 ىلإ جرخو ..عنصملا ءانب ءاطع ةلكشم ىف ركفي داعو ..ةكرشلا
 ..هردص ألمت ةوقلاو ..ةوق ىف هيمدقب ضرألا قدي وهو عراشلا

 دجيسو ..ءىش ىأو ءىش لك لعفي نأ عيطتسي هنإ ..هلقع ذلمتو ١

 .ديري أم لعقيل قيرطلا
 ةثالث ىضق دقل ..هتوقب مراعلا ساسحالا اذه نم ىملح بجعتو

 اهلالخ كشي ناك عيباسأ ةثالث ..ةوقلا هذه ىق كشي ىهو عيباسأ

 هسفنب سح[ ىتح هايند اهلالخ تقاض ميباسأ ةثالك ..هسقن ىف
 اذامف ..هباذع لمحت ىلع هتردق الإ انيش ىواسي ال ..اريغص ..اهقات
 له ..هتوق هيلإ دوعت ىتح ةيحت هيلإ دوعت نأ هل ىفكي له ؟هل ىرج
 ؟اهعم هتتيطخ نم هتوق دمتسب

 .ةكيطخ لقت ال ..ال
50 
 رهظم ذختي نأ هفورظ طغض تحت رطضا دق هبح ناك ىل ىتح

 اذه ىلع ىضقت ىتح هجوزتت نأب ةيحت هتدعو دقف .ةثيطخلا
 ,رخآلا لجرلا اذه نم اهجاوز ىف ةروذعم تناك امبرو ..رهظملا
 اهنأب عنتقت ىتح اهب رمت نأ بجي ناك ةبرجت جاوزلا اذه ناك امير
 ىتح ..هليبس ىف تحض امهم اهبح نع ىنغتست نأ عيطتست ال
 ىأر ىه ةثيطخلا ..؟ةئيطخلا ىه ام اريخأ مث ..اهتنباب تحض ىل
 ىلإ نورظني نييذلا مه سانلا نإ . .ةيحت ىأر الو هيأر ال. .سانلا

 ةةي قع ىلع وم تعت ادهدكلو ..نساقلا فار ىلع الو | هوسهظم ىلع
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 عاقدتاو . ا ىلإ امهنم لك ةجاح ةقيقح قيقا 1 ندكألا ا
 نحل كوه :ةرمخ ساسملاو هتياسح | ةقيقحو نخل ىكت امهذه لك
 .بحلا عاقدنا وه ىلا وح امهثم لك عافدناو

 فريم يف 2 افرق ةيلقو ةرطاوخ نتجت ىفو جحاببشبا تعساو
 .جيسنلا عنصم ءانب ءاطع ةلكشم ىف ءوده ىف ركفي داعو

 تاجرد زفقي ىهو هبتكم ىلإ دعصو ءةكرشلا رقم ىلإ لصوو
 :ىمحر سدنهملا هليمز ايحو ..ةزفق ىف تاجرد ثالت لك :ملسلا
 كحضي وهو ىمحر لاقو ..هيتنجو اتلك نم هلبقي هنأك ةشاشب ىف
 : هل

 ؟ ماك ترو ..ةدك ناحرف كلام -
 ,ةقيضلا هتماستبا للظي مزح ههجو ىلعو ءايلم ىملح هيلإ رظنو

 : لاقو

 .ناحرف شمو ..شتثروام -
 : اكحاض ىمحر لاقو

 زوبم لخدت رهش كلاقب ..موي لك ىز شم ةدراهنلا تنإ نب -
 .ةجءاح لصح مزال ..زوبم جرختو

 . ىملح لاقو
 .رارق تذخآأ-- 0|

 ٠ ةشهد ىف ىمحر لاقو
 .؟ هيإ ىف رارق --

 ىلإ تفتلا مث ,هيعارذ اتاكب هيلإ دنتساو هبتكم ىلإ ىملح ساجو
 : زيصملا مساي قطني هنأك نطاق يول ةنونح تاردتو لاقو هلي

 ا

 .جيسنلا عنصم ءاطع عوضوم ىلع ش شتكسأ ام ىنإ تررق -

 لاقو ءهديب ىمحر حوشو
 :هيإ لمعتاح ىتعي ©
 : ىملح لاقو

 .لح هيف نوكي مزال امنإ ..هيإ لمعاح شقرعأ ام ةسل --
 : ىملح لاقو ]|
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 .ةيهاد ىف كسفن شيدوتام ..نونجم شاقبتام -

 : ةوقق دادزت هتوص تاربنو ىملح لاقو

 دلي نامت ةادهعف ةكرشلا ءامدقنم ىللا ءاطقلا .:ىمحر ان: عمسا
 اهنإ فراع انأو ..ذيفنتلا ىف شغتاي ..سلفت ةكرشلا ال : نينتالا
 .ذيفتتلا ىف شغتاح

 : ىمحر خرصو
 ليقو ..صالخو انيلع ىسر ءاطعلا ..انيخأ ب كلام تنإو -

 سفنو ..جيسنلا ةسسؤم ىق ىللا نيسدنهملا ةعجار انيلع ىسري ام
 ؟كلام تنإ ىقبي ..ذيفنتلا اوبقارياح ىللا مه لود نيسدنهملا

 : ةيبصع ىف ىملح لاقو
 ..اولغتشيب مهيلع لوقتب ىللا نيسدنهملا ىازإ فراع تنإ -

 ..و ..ذيفنتلا اوبقاريب ىازإ فراعو
 : ةدح ىف ىمحر هعطاقو

 .نامك تنإ سدنهم تنإ ام ..كالم ..ىبن تنإ ىنعي -

 : ىملح لاقو
 نيسدتنهملا تارشع هيفو ..سدنهم تنإو ..حيحص سدنهم انأ -

 مزالو ..ذيفنتلا اوبقارياح ىللا مه شم انيز ىللا نكل ..انيز ىللا
 ةحاشت لدعت

 : ارخاس ىمحر لاقو

 .؟ هيإ لمعن -
 : ىملح لاقو
 انلك قفتنو ؛.عوضوملا مهمهفنو ةكرشلا نيسدنهم لك ملن -

 ىتح ..ةكرشلا انفشك ول ىتح ,ذيفنتلا ىف شغ ىأ عنمن اننإ ىلع
 نكمم شم ةكرفشلاو . .انتدرطو . .اتلك اننع ةكرشلا تنغتسا ىل

 .ةحيضف ىقيبت ..ةدك تلمع ىل ..انلك اندرطت

 ىف لاقو :ةقفشلاب ةبوشم ةشهد ىف ىملح ىلإ ىمحر رظنو
 : رسحتم توص

 .مهاعم قفتتاح ىللا ..ءالمزلا فراع تنإ ..نونجم تنإ -
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 ةملك لكب ريدملا اوفلبياح مهنإ .اهولمعياح ةجاح لوأ .هيإ اولمعياح

 .مهل اهلوقتاح
 : هدي ةضبقب بتكملا ىلع قدي وهو ىملح لاقو

 .ةيهاد ىف كيدوي ريدملاو -

 شحورت ام دلبلا نإ مهملا ..ةيهاد ىف حورأ ىنإ شينمهي ام -
 ىنعي ..هيإ ىنعي عنصم فراع ..ىمحر اي عنصم هد ..ةيهاد ىف

 : ارخاس مستبي وهو ىمحر لاقو

 ىتفش نع ةيرخسلا تحازأ ءةمزاح ةرظن ىملح ىنيع نم تلطأو
 : قيمع توص ىف لاقو «ىمحر

 .اياعم كرتشت كنإ ىلع كربجأ شردقأ امو ..لواحأ اح انأ -
 : ءوده ىف لاقو ءنوفيلتلا ةعامسب كسمأ مث

 .كلضف نم ..هللاديع سدنهملا ملكأ ىنيلخ -

 : الئاق للادبع سدنهملا بطاخ م

 ..رخآ اليمز بلطو ءاهعفقرو داعو نوفيلتلا ةعامس عضوو
 .هكالمز لك ىلإ هتوعد غلبأ ىتح ..اثلاث اليمزو

 : الئاق هجولا للهتم لادبع سدنهملا ءاجو
 ؟ ىملح اي ريخ -
 : ىملح لاقو

 : يو ونت[
 : لاق مث ءاشهد ىملح هجو ىف رظني ىهو هللادبع سلجو
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 ؟ انمزعت ىوانو ..زوجتتاح شنوكت -

 : ةريغص ةماستبا مستبي ىهو ىملح لاقو
 .فرعتاح تقولد -

 ىملحو ..ةنكنو ..حابصلا ةيحتب ىقلي مهنم لكو ءالمزلا دقاوتو

 هينيع ىف عملي فطاخ قيربو ..ةداج ةماستياي مهليقتسي
 .نيتعساولا

 ..فطاخلا قيربلاو ةداجلا ةماستبالا مامأ ءالمزلا تكسو
 جرخت هتوص تارينو ءىملح لاق نأ ىلإ ..نيتماص ةهرب اورظتناو

 : ةمساح ةيوق هيتقش نيب نم

 ىف مهضعب دهنتو ..باخ دق مهلمأ نأك ءالمزلا نويع تختراو

 .فرق ىف ضعبلا هافش توتلاو ءقيض
 : الئاق ىملح درطتساو
 لقأ ةكرشلا اهيب تمدقتا ىللا راعسألا نإ نيفراع متنا اعبط -

 ىذ ةيلمع ىف رسخت ناشلع ةلفغم شم ةكرشلاو ..ةفلكتلا رعس نم

 ىأ فشكن انلك اننإ ديحولا لحلاو :ةريطخ ةلآسم ىدو ..تاءاشنإلا
 ..و ...شغلل ةلواحم

 : الئاق ءالمزلا دحأ هعطاقو
 ىف ةكرشلا مهتت كنإ لوقعم شم ..ىملح اي ريبك مالك هد -

 : ةيبصع ىف ىملح لاقو
 .شغت نكمي اهنإ لوقاب امنإ ..تشغ ةكرشلا نإ شتلق ام انأ -
 : رخآ ليمز حاصو
 ..شغلا ىلع تكسن نكمم ائنأب انمهتت كذإ شحصي ام نامكو -

 .ملكتا ىقباو ..ةوشر دخأ الو ءنيهص انيف دحاو ىقالت امل ىنتسا
 : ىملح حاصو
 ..و ..مكتملك شتناك ام ةدك الولو ..مكيف قثاب انأ ..شمكمهتبام انأ -
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 هتأك لاقو ةعامسلا عفرو ..ىملح بناجي نوقيلتلا سرج قدو
 3 خرصي

 نا
 :اهمون ىف لازت ال اهنأك ..ايخرتسم ..اقتار ..ةيحت توص عمسو
 ::ريخلا ابتسم
 اهنأ ىلع اهبطاخي نأ دمعتي ىهو مزح ىف لاق مث اليلق ددرتو

 : لجر
 .ةيوش لوغشم انأ ..نيدعب ىل برضا -
 : باتع ىق ةيحت تلاقو

 ؟ هيإ دأ دعب -
 : ةعرسب لاقو

 ةروص تفتخا دقو هئالمز ىلإ تفتلاو ..نوفيلتلا ةعامس ىقلآو
 .امامت هسأر نم ةيحت

 : سامح ىف لاقو

 لوكسملا وه ريدملا نإ عنتقم شم ىنإ هلوقأ زياع ىللا -
 مزال ىللا انحإو .نيلوئسم ىللا انحإ ..ةرادإلا سلجم الو ..هدحول
 :ةذيصملا ىفحتو ..ةكرشلا ىدحت

 : ةرخاس ةجهل ىف ليمز لاقو
 لمعي لواح اذم دحاو ىل ..نيلوكسم نوكن نكمم شم انحإ -

 ركاف شم تنإ ..ىنات سدنهم اوبيجيو هوليشي اوردقي .ةجاح
 ؟ هيإ هيف اولمع ,ةراجتلا لواقم عم قناختا ىللا ىحتف سدنهملا

 : دتشي هسامحو ىملح لاقو
 اتودرطي شوردقي ام هنأل ..ةدحاو دي نوكذ مزال ةدك ناشلع -

 .اتلك

 : ليمز لاقو
 اهغليت ردقت ؛:ةجاح كدنع ناك اذإ ..شعفني ام هد مالكلا -

 .ةموكحلل
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 : يملح حابضو
 لأ يقإ نشد ايس نم ىتشيو حو عسلا غلز] واع شب انا -

 اتتيلوشسم ىد .ةموكدلا ةيلوئسم ىد نإ عنتقم شمو ..ةموكحلا
 انحإ انتمارك ىدو ..انحإ

 : رخآ ليمز حاصو
 .لقاع كيلخ ..ىملح اب تقولد ةماركلا لخد هبإ -

 : الئاق درطتساو افقاو ماق مث
 شحصي امو ..ةمزال شولام هلك هد مالكلا ..ىبتكم عجار انأ -

 .لاقتي
 محرز نسقوملا ةيكات هدحأ لامو فامف حقاتسؤلا ةيقب ماكاو

 : الئاق

 ؟ ىمحر اي ةدراهنلا نيف رهستاح -
 : اكحاض ىمحر لاقو

 .ىتيبب ةدراهنلا -

 هاتفشو ,هيثيع قوف قت هايجاحو ,هتالمز ىلإ رظني ىملحو

 .هلك ههجو ألمت لئاه طخس تارظنو «ناتمومزم
 : الكاق هللاديع سدنهملا هنم برتقاو

 لمعت ردقتاح شم امئإ ..هتلق ىللا مالكلا لك ىف قح كل تنإ -
 .ةحاخ

 .ءالمزلا ةيقب هءارو جرخو

 .هرصعي نأ لواحي هنأك ,هيدي نيب هسأر ىملح عضوو
 : اوخاس هيلإ ظني ىهو .ىفحتر ةليهز لاقو
 ىف ركفيب ..؟ هيإ ىف ركفيب دحاو لك ناك ملكتتب تنإو فرعت -

 .كيحاص ناك ام هرمع هنإ ريدملا عتقي ىازا ركفيبو ..ةدالو

 ىهو ..هتاملك طقتلي ملو هتوص عمس ..ىملح هيلع دري ملو
 ىتلا ةوقلا هذه لك نأب سحيو ..ةدحولاب ريبك ساسحا ىف قراغ

 ىوق هنإ ..ائيش ىواست ال :ةروثلا هذه لكو هباصعأ ىف ضبنت
 ىهو اديأ ايوق نوكي نل هنإ ؟هدحو ىهو هتوق ىدجت اذام نكلو
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 ىفكي هنأ دقتعا امدنع أطخأ دقو ..سانلاب الإ ايوق نوكي نل ..هدحو

 هذه لك عيض امدنع أطخأ ..ايوق اناسنإ هسفن نم لعجي نأ

 ناك . .هسقن ىبري نأ ادبأ ىقكي نكي مل . .هسفن ىبري ىهو تاونسلا

 ركفي . .هيف بوذتو « ءاهيف بوذي سانلا نم ةعومجم ىبري نأ بجي

 ا و ءاهعم

 وهو .هب نيطبترم ريغ هنكلو ..هي 7 دقو ..هنوبحي نوريثكلاو
 .هنوبحي مهنإ ..ةكرشلا ىف نيسدنهملا هتالمزك ..مهب طبترم ريغ
 اذإو ..هتروث ىف هنع اولخت اذإ رذعلا مهلو ..هب نيطبترم ريغ مهنكلو
 هوديؤي ىتح ةروثب مهيلع جرخي نأ ادبأ ئفكي الف ..هدحو هوكرت
 ةلواحم ىف همايأ عيض دق ناك ىل ..مهي طبترا دق ناك ىل ..اهيف

 اوتاك اميرق ..مهنيب ةدحو ميظنتو ..مهراكفأ نم هراكفأ بيرقت

 ىق تعلدنا دق هتروث تناك امبرو ..ادحاو اريكفت نوركقي اعيمج
 ىعامجلا لمعلا ناك اميرو ..هردص ىق علدنت نأ لبق مهرودص
 .هيلإ مهتوعد ىلإ ةجاح نود هؤالمز هب ماق دق هيلإ وعدي ىذلا

 .رصانلادبع لامج نمو ةروثلا نم هفقوم سفن هنإ
 لامجب هناميإ . .رصانلادبع لامجب نمؤيو ..ةروثلاب نمؤي هنإ

 دحاو طيخ كانه سيلف كلذ مغرو ..ىصخشلا بحلا دح ىلإ لصي
 ةمظنم ىأب هسفن طبري نأ ضفر دقو ..لامجب الو ..ةروثلاب هطبري
 ..ةيروث ةعامج ىف اوضع ال ءايروث ادرف شاع ..ةروثلا تامظنم نم

 وه عومجملا ..ةيروثلا ةوقلا دح ىلإ ادبأ لصي نأ عيطتسي ال درفلا
 .لصي نأ عيطتسي ىذلا

 .ةروثلا ىلإ هتجاحب رعشي نآلا ىهو
 .لامج ىلإو
 اوذقنيل ..نطولا ضرأ نم ةعطق هعم اذقنيل امهيلإ ةجاح ىف
 .عمشتلا عدم

 .نعكلو
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 1 ؟لعفي اذام

 ؟ رصاتلادبع لامج ىلإ اباطخ بتكي له
 نم عون اهنأك سحي ..تاياطخلا هذه لثم ةباتك هركي هنإ

 .ءاقعضلا الإ اهيلإ أجلي ال ةليسو اهنأب سحي ..ةياشولا

 اهيلع ضرعيو :ىموقلا داحتالا ناجل نم ةنجل ىلإ اجلي له
 ؟ ةيروث ةيبعش ةمظنم اهرابتعاب ءعوضوملا

 !ىردي ال
 ىتلا قرطلا لك دعب دفنتسي مل ىهو ..ائيش لعفي نأ بجي هنكلو

 .هدحو اهيف ريسي نأ عيطتسي
 نإ اناليع يك ةكاوج ةفزؤ هتك عرق نه حوخا , ةنعوبضو

 عومضوم ىف هتشقانمل هتلباقم بلطي :ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر
 .جيسنلا عنصم ءاطع

 ,هيتكم ىعاس ىدان مث «فرظ لخاد هعضوو ؛,باطخلا ىوطو

 .ةرادإلا سلجم سيئر ىلإ باطخلا لصوي نأ هنم بلطو
 : ةشهد ىف هلأسو ء؛هسأر ىمحر سدنهملا هليمز عفرو
 .؟ ةرادإلا سلجم سيئر نم هيإ زياع -
 : فرقو راصتخا ىف ىملح لاقو
 .هلباقأ زياع -

 : ابجعتم ىملح هجو ىف رظني ىهو ىمحر لاقو
 ىللا لكب ريخ شودنعام ةرادإلا سلجم سيئر نإ ركاف ىنعي -

 ؟ لصحيي
 : ىملح لاقو
 .ىريمض ىضرأو ىلع ىللا لمعأ ىنإ مهملا -
 : ىمحر لاقو
 .نونجم تنإ ىبنلاو -
 .هسآر ىف لعتشت راثلاو اتماص سلج ..ىملح هيلع دري ملو

 : ههجو رهصتو
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 فصن نم رثكأ ىضم دقل ..هتعاس ىف رظنو ..ةيحت ركذت ةأجف

 هنأك ةدح ىف نوفيلتلا ىلإ رظنو ..نوفيلتلا ىف ملكتت ملو .ةعاس
 رصصعي قيض ..قيضلاب رعشي أدب مث ..ملكتي نأ ..نري نأب هرمأي
 اهيلإ ةجاح ىف هنإ ؟ةيحت ملكتت مل اذامل ..هسافنأ قزميو .هردص

 اهنم دمتسي ىتلا ةقثلا هذه هسفقن ىف ريثتل اهيلإ ةجاح ىف ..نآلا

 نأ عيطتسي ال ..اهيلإ اجلي نأ عيطتسي ال ..اهديري امدنع اهدجي
 ..راكفأ نم اهسأر ىف رودي ام فرعي نأ عيطتسي ال ؟ىه نيأ فرعي

 غارفو ..هبح ىف ديحوو ..هتروث ىف ديحو ..ديحو ..ديحو هنإ
 ..رغصي هسفنب سحأ عستا املكو . .عسستيو ٠ .همامأ عستي . .ةدحولا

 .فيعض . .ريغص ةنإ . .رئاستنو

 .نوفيلتلا سرج قدو
 ىلإ اهطغضي نوفيلتلا ةعامس عفرو ,ةفهللاب شعترت ادي دمو

 ايخرتسم ةيحت توص عمسو ..هقلح ىلإ زفقي هبلقو ءقوش ىف هنذأ
 وهو ةدح ىف لاقو ..اهشأارق نم دعب مقت مل اهنأك ءوه امك الوسك
 ىنذأ ىلإ لصي ال ىتح هضفخيو .هتوص ىلع رطيسي نأ لواحي
 : ىمحر هليمز

 ؟ هيل ىترخأتا -

 : ءاخرتسا ىف ةيحت تلاقو
 ؟ هيإ لماع تنإ ..تيبلا ىف ةموخلم تنك ..ادبآ -
 : ةعرسب درو

 ؟ ىتمإ كفوشااح -
 : هتروثب سحت ال اهنأك ةيحت تلاقو
 .ىملح اي هللاو ةفراع شم -
 : دتشت هتيبصعو ىملح لاقو
 انأ ..لكش ىأب انعو ضوم ىهنذ مزال انحإ ..ىازإ ةفراع شم -

 .تدحنف
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 52 1 : لالد ىف تلاق

 59 : هر هساقنأو لاقو : هردص ألمت هسافنأ 0

 شيكمهيام ىقبي ..لوط ىلع ىجرخت ةيوان ىتنك اذإ -

 ىز ةلهس شم ةلأسملا ..ةيوش ىنلمحتسا ١

 1 0 ١ .ركاف تنإ ام

 نأ بجي كا ل ساب ناوامل تا لل ك١

 طف 3 ىفخي نأ بجي ..اهنم ىوقأ نوكي
 5 : ايلابم ال ىدبي نأ لواحي ىهو لاقو
 0 ىلع ةدراهنلا موزعم انأ لاح لك ىلع -

 : تظقيتس ١ اهباصعأ لك نآأك ,؛ةعرسي ةيحت تلاقو

 ؟ نيم دنع -

 : ةطاسب ىف لاق
 .دمحم دنع -

 : تلاق

 ؟ كانه نوكياح قيقوتو -
 1 : لاق

 ؟ هيلع ىلأستب ىللا قيفوت ىنعمشا ..ةدك نظأ -
 : تلاق

 .ضحب عم امياد ةتالتلا متنإ مكلصأ -

 500 : لاق

 .ةركب نوفيلت ىل ىبرضا ..لاح لك ىلع -

 : تلاق م نكت اهناك البل هرعك تتحتمو

 و 000 ا

 : هتكحض لالخ
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 ..ةسل -

 : اهتوص للختت ظيغلا نم طويخو ةيحت تلاقو
 شوبحبم انأ ..هد قيفوت الإ انيلع برخياح شدحام -
 : هسقني هتقث داعتسا دقو ىملح لاقو

 تلاقو ..ضعب ىف انليامع الإ ءانيلع برخي ردقي شدحام -

 .ةمالتسلا عمد

 ..هيلق هعم حاتراو . .هدعقم ىف حاتراو . .نوفيلتلا ةعامس عضوو

 .هسفنب هتقث هتدواعو

 : امستيم لاقو ءىمحر سدنهملا ةليمز هيلإ رظنو
 ؟ةديدج ةجاح ىد -

 : ىملح لاقو

 .ادبأ -

 هليمز عجشي ال ىتح ءهتعجارمب لغاشتي همامأ اهيسود حتف مث
 .ةكيدعت ىف رارمتمالا قل

 ىملح مامأ فقوو ةلورهم تاوطخ ىف بتكملا ىعاس لخدو

 : ةريطخ ةجهل ىف لاقو
 .كتدايس زياع ةرادإلا سلجم سيئر هيبلا -
 .افقاو ماقو .ىملح هجو ىلع دجلا تامالع تمستراو

 هنأك :ةقفشم تارظن هينيع ىفو هيلإ هسأر ىمحر هليمز عفرو
 : لاقو ..مادعإلا مكح هيف ذفني نأ لبق هعدوي

 + تاوجلا ارق قل ىف-
 : ةفرغلا نم جرخي وهو ىملح لاقو
 .فراع شم -

 : ةءأآرو ىمحر حاصو

 .ىملح اي شروهتتام -
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 ربكأ هسفن تقولا ىف ىهو «ةرادإلا سلجم سيئر بتكم عقي ثيح

 .اروف ريتركسلا هلخدأو
 «سلجملا سيئر بتكم راوجب اسلاج ةكرشلا ريدم ىملح ىأرو

 سيئر حفاصو مدقت مث ..مدص هنأك .بابلا دنع اليلق ددرتف

 .هجولا امهجتم نانثالاو ..ريدملا حفاص مث ءسلجملا
 ماعلا ىلإ ريبكلا ا 3 00 سيئر لدتعاو

0 

 .ةدراهنلا كتالمز عم عامتجا لماع تنك كنإ ىنغلب -
 : اققاو لازي ال ىهو ىملح لاقو
 .العف -

 لاقو ءىملح ىلإ رظنو داع مث ءريدملا ىلإ سلجملا سيئر رظنو
 : امستيم

 : الئاق سلجملا نيكو دوطتناو

 ..و ..عامتجالا ىف لاقتا ىللا مالكلا لك ىنغلب انأ اعبط -
 : الئاق ىملح هعطاقو
 .كتدايسل لصوي مالكلا نإ ىنمهي ناك انأو -
 : لاقو :نيتقيض نينيعب سلجملا سيئر هيلإ رظنو
 هلوقت ام لبق ءىل هد مالكلا لوقت كنإ رتكأ ىنمهي ناك انأو -

 .كتالمزل
 : ىملح لاقو

 هدسج نكرو ءربصلاي نيعتسي هناك سلجملا سيئر دهنتو
 : لاقو ء.هدعقم دنسم ىلع ضيرعلا
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 ,ةكرشلاب ةصاخلا ةينفلا لئاسملا نإ ىملح ذاتسأ اي نظأ -
 هد هيف ملكتتب ىللا عوضوملاو ..ةماع تاعامتجا ىف شقانت ال

 .ىنف عوضوم
 : تايث ىق ىملح لاقو
 :فلبلا ةحاضمو ةكرشلا ةطادضمينصاخ ءئضوم هناج
 : ةرارم ىف مستبي وهو سلجملا سيئر لاقو
 ةحلصمو .ةكرشلا ةحلصم ىلع رويغ نوكت كنإ ىنمهي انأ -

 ,ةكرشلا ةحلصم ققحت ال اهتعبتا ىللا ةقيرطلا سب ..دلبلا
 مالكب شتعنتقا ام اذإ كنإ ةطاسب لكب نكمم ناك ..دلبلا ةحلصم الو
 ىف ةرهاظم لمعت لواحت ام لدب ..ىنلاست ىجيت ءريدملا ديسلا
 .ىنوناق ريغ لمع هد ..ةكرشلا

 : ىملح لاقو
 .نوناقلا ىف شتركفام انأ -

 هنأك ريدملا اهللخ رظن ةهرب ةرادإلا سلجم سيكر تكسو
 : الئاق ىملح ىلإ تفتلاو داع مث ,هيأر هيحوتسي

 ءكصاصتخا نم شم عوضوملا نإ ىلو ..عوضوملا ىق ملكتن -
 اياعم اولقتشيب ىللا لك نإ ىنمهيو «ىطارقوميد لجار انأ نكل
 ىف كبجاع شم ىللا هأب هيإ ..ةكرشلا تافقرصتب نيعنتقم اونوكي
 ؟ جيسنلا عئصم ءاطع

 مرا قلم ةلانيل يقسلا ا نكسنألاو نقيجاع ةكاضح شم
 ,رسخلاب ةزك ننعم قرب .ةفظنلا رهس نم لقا راعساب ةمدقك
 ...انأو ..شغتاي

 : هتودهب ظفتحي نأ لواحي وهو سلجملا سيئر هعطاقو
 ىللا راعسألا سفن ىه ةكرشلا اهيب تمدقتا ىللا راعسألا -

 ةكرش نم ضرع ىدآ ..ىديس اي لضفتا ..نيدروملا عم اهيلع انقفتا
 وه نينسح جاحلا هضرع ىللا رعسلا ..لمر ديروتي نينسح جاحلا
 .ةصقانملا ىف هيف انمدقتا ىللا رعسلا سفن
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 ,سلجملا سيئر همامأ هحتف ىذلا هيسودلا ىلإ ىملح رظني ملو

 2 :اروف لاقو
 ىللا رعسلا نإ دجت .كتدايس تظحال ول امنإ ..فراع انآ -

 ىنبتياح عنصملاو ..سيوسلا ميلست رعس ىه نينسح جاحلا هضرع

 ..ةنارسخ ةكرشلا ىقبت لقنلا رعس انفضأ ىلو ..رهتشم ىق
 .رسخت نكمم شم ةكرشلا نإ هفرعأ ىللا انأو ..ريتك ةنارسخ

 : هتوص عفترا ذقو ةدح ىف لاقو سلجملا سيئر هجو نقتحاو
 ىحضت ةزياع ..رسخت ةزياع ةكرشلا نإ ضرفا ىخأ اب -

 ..جيسنلا عنصم عورشم ىز ىنطو عورشم ليبس ىف اهلاومأب
 ؟ ركشلا قحتست ةجاح ىد ىقيت شم

 : ءوده ىف ىملح لاقو

 ىحضت ةزياع تناك ول ..ىحضتب اهنإ شتلاقام ةكرشلا -

 ..اهلزانت تنلعأ نيدعبو .ةيقيقحلا راعسألاب تمدقت تناك حيحص
 لاجم هيف شاقيي ام ناشلع ..هيب ىحضتاح ىللا غلبملا تددحو

 .كشلل

 : ةرادإلا سلجم سيئر خرصو
 ؟ هيإ لوقتب تنإ فراع تنإ ..تنإ عدج اي ةكرشلا مهتتب تنإ -

 ...و ..ةباينلا كيدوي نكمم هتلق تنإ ىللا مالكلا
 : ةجزل ةماستبا مستبي ىهو الئاق ريدملا هعطاقو
 ةجاح شلاقام ىملح سدنهملا ..هيب نافرع اي ةمزال شيفام -

 ٠ .كتدايس بضغ قحتست
 مث .هسافنأ تأده نأ ىلإ ةهرب تكسو .هخارص هيب نافرع متكو

 : قيقر باتع ةنر هتوص ىف عضي وهو لاق
 ..بعلت ردقت لود نيمويلا ةكرش شيفام ..ىملح اي فوش -

 ىللا ةكرشلاو ..تاكرشلا لك ىلع ةحتفم اهلك نويعلا ..شغت الو
 اهرودب اهمايقو انتكرش ةنامأ ليلدو ..لوط ىلع مماتتب بعلتب
 .ةسارح اهيلع تضرف الو ..شتممأت ام ةسل اهنإ ىنطولا

 : هب قطني فرح لك ىلع رصي هنأك ةيوق هتوص تارينو ىملح لاقو
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 قيبطت هد ..باقع شم ميمأتلا ..ةنامألاب ةوعد شولام ميمأتلا -
 .ةدساف تاكرش اهلك شتنكام تمماتا ىللا تاكرشلا ..ةيكارتشالل

 ظيغلا نم ةباحس هينيعب ترمو «ةرادإلا سلجم سيئر حنحنتو
 : باتع ةجهل ىف لاقو هباصعأ طبضو داع مث .دمكلاو

 سدخهم كنإ كنع فرعأ ىنإ كنم ىنلعز ىللا انأ ءلاح لك ىلع -
 امل هنإ ىنمهي ىللا لك ناكو ..ةكرشلا نيسدنهم نسحأ نم ..سيوك
 .اهيف ىنلأست ىأ ؛ىل اهلوقت ىجيت ةجاح كدنع نوكي

 نأ هثم رظتني هنأك هيب نافرع هجو ىف رظني ىهوءىملح تكسو
 .همالك متي

 ىنعم ال ةريبك ةماستبا مستبي ىهو الئاق هيب نافرع درطتساو
 : اهل

 ريدملا ديسلا نم تبلط ..كيف قثاب ةسل ىنإ كل ثبثأ ناشلعو -
 ىللا تادحولا عورشم ىلع كسفنب فرشت ناشلع انق كتعبي هنإ

 .كاعم ىنمطتو ..ةكرشلا لامعأ ىلع نئمطتو ..كانه اهينبنب
 : لاقو .دحتو ةوق ىف سلجملا سيئر هجو ىف ىملح رظنو
 عنصم عورشم ىلع فارشالا ىف كرتشأ ىنإ لضفأ انأ -

 : .جيسنلا
 ةرظن هبتكم بناجب سلاجلا ريدملا ىلإ سلجملا سيئر رظنو

 ىف لاقو ءىملح ىلإ رظن مث ,.عورشملا لشفب هنلعي هنأك :ءسأي
 : نافرق توص

ةبتام ..ىملح اي كاعم نيدعيو -
 ىللا ةلفغشلا ..د ينع شا 

 .ةريبك ةوالع اهيف كيلع اهضرعاب

 : رارصإ ىف ىملح لاقو
 .ةكرشلا دعاسأ ىنإ مهملا ..تاوالعلا شينمهيام انآ -

 هنأ.ك ىملح هجو ىف رظني ىهو لاقو سلجملا سيئر دهنتو
 : هتوق ربتخي

 لضفتا ,لاح لك ىلع ..بلاط ةسل نوكت ام ىز ملكتتب تنإ -
 .ةينات ةرم ملكتن ىقبنو ..تقولد كيتكم ىلع
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 : الئاق ىملح. فقوو
 .ءاطعلا عوضوم ىف شانملكت ام ةسل انحإ -

 : همامأ نم هحيزي هنأك سلجملا سيئر لاقو
 ةدوأ ىف نيينتسم سان هيف ..تقولد شم سي ..ريتك ملكتناح -

 .نيمهم سان ..مهاعم ديعاوم ىدنع ريتركسلا

 ىف لاق مث ..لعفي اذام الو لوقي اذام ىردي ال ..ىملح ددرتو

 : شجأ توص

 .ركشتم -

 سلجم سيئر ةحفاصمل هدي دمي نأ نود .ءبابلا ىحن رادتساو
 .ةرادإلا

 : هل لوقي ريدملا توص عمس .جرخي نأ لبقو
 ؟؛ ىملح اي ىعويش ةسل تنإ -
 : لاقو ءبضغ ىف ناقربت هانيعو ىملح هيلإ تفتلاو

 ؟ تقولد هد لاّوسلا ةمزال هيإ -
 : ةثيبخ ةماستبا هيتفش ىلعو ريدملا لاقو
 اولاق ,ةسردملا ىف كاعم اوناك ىللا كتاقدصأ ضعب سب ..ادبأ -

 .كنم دكأتا تيبح ..ىعويش كنإ ىل

 : نيتعساولا هينيع لكب ريدملا هجو ىف رظني ىهو ىملح لاقو
 شم تقولد امنإ ..ىوناث ىف تنك امل ىعويش تنك انأ -

 تلق تنكو ..كل تلق تنك تقولد ةياغل ىعويش تنك ولو ..ىعويش
 ىنإ كل لوقأ بحأ ..ىتددهتب كنإ ركاف تنك اذإو ..ةموكحلل

 .ديدهتلا شينمهيامو ءشفخابام
 : لاقو ءارفص ةماستبا ريدملا مستباو
 .لاساب تنك سب انأ -
 .نيتيضاغلا ىملح ىنيع بنجتي هنأك هسأر رادأ مث
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 ىورو ىيارع ىهقم ىلإ ءاسملا ىف ىملح بهذ
 ةكرشلا ىف هل ىرج ام لك قيفوتو دمحم هيقيدصل
 هيتفش ىلعو هيلإ دمحم عمتساو ..اهيف لمعي ىتلا

 هنأك ةملاح تارظن هينيع ىفو .ةولحلا هتماستبا |[ ]
 نا دعي قيفوت خرصو ..اهتياهن ىلع فهلتي ةريثم ةصق ىلإ عمتسي
 ؛ئملح: ىلإ عمتسأ

 تنإ ..ميعز ..لطي كسقن ركاف ..ىخأ اي هيإ كسقن ركاف تنإ -

 ةكرشلا تاءاطع لامو تنإ كلام ..سدنهم فلأ نيب نم سدنهم
 ..ىملح اي كديإب كربق رفحت ..كتعاتب

 :هينيع ىف دحت ةرظنو .,هيتفش ىف ةرارملاو ىملح لاقو

 ..تكسأ دعتسم شم نكل ..ىديإم ىربق رفحأ دعتسم انأ -

 :نونجم ىلإ رظني هنأك قيفوت هيلإ رظنو
 ..ةيعويش ةمهت كل قفلتاح ةكرشلا ..هيإ اولمعياح فرعت -

 لقتعملا شخت ..ىلح اي سيو ..اوتاف نينس رشع نم ىنعي ..ىعويش
 ..عدجلا ىز تنإو

 :رارصإ ىف ىملح لاقو

 ..ةبياس شم دليلا امثإ ..ةدك لمعي ىوان ريدملا نإ فراع اثأ -

 .تقولد ةياغل ىنتباس
 :قيفوت لاقو
 ..ىملح اي ىمالك عمسا -
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 :ىملح لاقو

 ..كمالك عمساح شم ل 5-9

 :اكحاض دمحم لاقو

 لمالك مشات 0[ -
 يف ننطل لاتكو ةامتف اتي تكمل مق "اليك قيفوت تكسو

 :سامح

 ..هلمعت ردقت ىللا هيإ فرعت -

 ؟ هيإ -
 :ربكأ سامح ىف قيفوت لاق
 ..تارباخملا غلبت -
 ىلع بلغت مش ,.ءىجوف هنأك ةشهدب ههجو ىف ىملح رظنو

 :هيفتك رزهي ىهو لاقو :ةتشهد

 ةلغش ىد شنظاأ امو ..تارباخملا ىف دح شفرع ام -

 ..تارباخملا

 ..تارياغتلا نتعر ةمزؤكمحلاو .:ةموكملا
 :ىملح لاقو

 :ءانحإ اهتيلوكسم نأ نإ نيقعاي انآ لج نع علنا قيام سع انا -
 :نيسدنهملا ةيلوكسم

 ١ :حرف ىف قيفوت لاقو
 ..انأ ىلع ىد ةياكحلا بيس ..تنإ غلبت شالب -
 ديص ىلع رثع هنأك ,هتماستيا تعستاو :قيفوت هجو عمتلاو

 «ءىسشب قلعي نآ نود تماص فافختسا ىف ىملح هيلإ رظنو ..نيمث

 .ءىش همهد دعي مل هنأك

 عراش ىلإ مهمادقأ ىلع اوراسو ,ةثالشلا ءاقدصاألا ماق مث
 اورهسييل :ةيرطملا ىف دمحم تيب ىلإ سيبوتوألا اوبكرو :شيجلا
 .سمأ|١ قفتا امك كانه

 8 مهب ءىش ال "# لا



 تاشقانمو ءدمحم تاكحض نع اديعي هلقعب حراس ىملحو

 له ؟ىعويش تنأ له ..هنذأ ىف ددرتت ةكرشلا ريدم ةملكو ..قيفوت
 ديدهت هنا ..لاؤسلا اذه ريدملا هلأس اذامل فرعي هنا ؟ىعويش تنا

 لاجر ليخت ..ةمتاق ةروص هلايخ ىف تقلطناو ..لاؤس ةغيص ىف
 ىلإ هنوبحسيو ..هيلع نوضبقيو ..هتيب باب هيلع نوقرطي سيئوبلا
 ..هتلئسأ نع بيجيو ءصتخملا طباضلا مامأ كانه فقيو ..ةيلخادلا

 نوكي نأو ..ايعويش نوكي نأ هقح نم ناكو ..هرغص ىف ايعويش
 ىتح هاجتا ىأ ىف كرحتي نأ هقح نم ناك..نيملسملا ناوخإلا نم
 نوفقي نيذلا نم ريخ نوكرحتي نيذلا نإ ..اثطاخ اهاجتا ناك ىل
 مهق نع ءبهذم نع ثحيلا نولواحي نيذلا ..كارح الب نيدماج
 ناك دقو ..مهفلا نولواحي ال نيذلا نم ريخ .مهب طيحت ىتلا ةايحلل
 نع ثحبي دحاو لك ..مهسفنأب مهكدابم نع نوثحبي اهمايأ سانلا
 مايألا كلت ىف نكي مل ..اهب ناميإلا نكمي ةدايق كانه نكت مل ..هبهذم
 بعشلا بذجيو .همارتحاو بعشلا ةقث بستكي نأ عيطتسي دئاق

 قلطيو...كاف لكي نتيلوبلا طباش عختقيسو :.لمآلا قيرط.ىق ةءادو
 ريدملا ةياشو ةجيتن هيف اوعقو ىذلا أطخلا نع هل رذتعيو ..هحارس

 .هب
 ..نكلو

 وهو ..ةنع اولأاسي نأ نود ..اروهش وأ ..امايأ هوكرتو ,نجسلا

 نأ ..ةياشو درجمل نجسي نأ ديري ال هنكلو ..نجسلا فاخي ال
 ,نجسلا اولخد وأ اولقتعا سان نع عمسي ىهو ..ببس الب نجسي

 ىف رظني نأ نود ءانس ىملح حفاصو :دكمحم تيب ىلإ اولصوو

 حرقلا ةعمل مغر :نيتدودكملا اهينيع ظحالي نأ نود ..اههجو

 اهتماستبا نأ ظحالي ملو ..اليلق تهابلا اههجو ظحالي ملو ..هئاقلب
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 .ماستيالا نالمتحت ال اهيتقش نأك .اهيتفش قوف زتهت ةريبكلا

 نع ءانس لأسيل اصيصخ ءدمحم دنع هسفن ىعدي نأ ررق دقل
 .هيلع هظحالي أدب ىذلا ذوذشلا اذه نع ..جاوزلا دعب هقيدص لاح

 ..عىسشن لك ىسن هنكلو

 لوفلا نولكايو ,ةريبلا نوبرشي ةقيتعلا ةدئاملا لوح اوفتلاو
 .رواجملا لقحلا نم ءاتس هتعمج ىذلا رضخألا

 ..هلايخ لثميو هتاكن ىقلي دمحمو
 نيب ءانس ىلإ رظنيو ..ءىش لك نع هتامولعمب ىهابتي قيفوتو

 نم ريثك اهيفو .مارتحالا نم ريثك اهيف سيل ةرظن ..رخآلاو نيحلا
 دمحم هقيدص ىلع تكحض اهنأب اهمهتي لازي ال هنأك ..ماهتالا
 .هتجورتو

 ..خبطملا ىلإ موقت مث ..اهسأك نم برشت ..مهلوح رودت ءانسو
 مدخت نأو ..كحضت نأ لواحتو ..نبجلا نم اقبط مهل دعتل دوعت مث

 ىتأي ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ ..تيب تس نوكت نأ لواحت ..مهتثالث
 نأ لبق نوتأي اوناك دقو ..دمحم تجوزت نأ دعب قيفوتو ىملح اهيف

 ,تيسبلا تس نيب قرفلا ..هب سحتو ..قرفلا اذه ملعت اهنإ ..ريبك
 ..سمهلاو مالكلا نيب قرفلا !؛مالظلاو رونلا نيب قرفلا هنإ ,ةقيشعلاو
 .ةصيخرلا ةشعترملا ةرظنلاو ,ةمرتحملا ةئداهلا ةرظنلا نيب قرفلا

 ززقتتو ..هبحت مل اهرمع لوط ..قيفوت بحت ءانس نكت ملو
 لءاستت امئادو ..درابلا تيزلاك اهباصعأ ىلع ليسي هب سحت ..هنم
 عمجي نأ نكمي فيكو ..ناسنإلا اذه لثم ةقادص دمحم قيطي فيك
 ..ىملح بحت تناك اهنكلو ..ةدحاو ةسلج ىأ ءدحاو ثيدح أمهنيب
 تناكو ..هسفن مرتحيو ..اهمرتحي ..مرنحم ناسنإك هب رعشت تناك
 تناكو ..هنم اهجاوزل همارتحاو ..دمحمل اهيحل همارتحاب سحت
 تناك اهنكلو ..دمحم اهبعتأ املك هيلإ ءاجتلالا ىف ركفت ام اريشك
 امهنيب فقي هل اهمارتحاو اهل همارتحا ناك ..هيلإ ءاجتلالا نع نبجت
 اهلكاشم رثنت ال ىتح هادعتت نأ فاخت ءليمجلا رهزلا نم زجاحك
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 موي ىأ نم رثكأ رعشت مويلا اهنكلو ..اهلامج عيضتف روهزلا ىلع
 ..دمحمل اهب حرصت نأ عيطتست ال ءايشأ كانه ..هيلإ اهتجاحب رخآ
 نأ عيطتست اهنكلو ..هيب قداص اهقيدص اهيف لأست نأ بحت الو
 نأ عيطتست ىذلا ناسنإلا وه ىملح ..اهيف اهدعاسيل ىملحل اهلوقت
 .مويلا هيلإ أجلت

 اهتلماجم ىق دصتقي ىهو ..احراس..امومهم ىدبي ىملح نكلو
 .هقلقي اًئيش كانه لعل ..ريبك دح ىلإ

 معطب سحي نأ نود :؛هيليمز تاكح ضل ىدصك كحضي ىملحو
 هيف رثؤت نأ نودو ..برشلا معطب سحي نأ نود برشيو ءكحضلا
 .اهيرش ىتلا ةريثكلا سوتككلا

 .ءاشحلا دادعإ ىف اوأدبي نأ قيفوتو دمحم حرتقاو

 5 :دكمحم حاصو

 ..خبطملا ىلع لضفتا ..ىملح ىطسأ اي -
 نم هراكفأ ضفني نأ لواحي ىهو افقاو ماقو ىملح مستباو

 :لاقو ,ةسأر

 .هءارو ىرجت ءانسو خبطملا ىملح لخدو

 ركذتو ..ةزوزهملا ةماستبالاو ..تهابلا نوللاو ..نيتدودكملا نينيعلا
 ريغ ىرخأ ةلكشم كانه نأ ركذت ..هقيدص لاح نع لأسيل ءاج هنأ

 .هتلكشم

 ىهو لاقو اهذع هسأر رادآ مث ,ةيناح ةماستيا ءافسل مستباو

 :راذلا قوف محللا عطق عضي
 ؛فاتس اه ةيإ ةلفاع ب
 :ناتيخرم اهانيعو ءانس تلاقو
 ..ةجاح الو -
 :احرم ىدبي نأ لواحي ىهو لاقو
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 ؟جوز عفني هنأ تبثأ دمحم ىرت اي -
 :ةطاسب ىف تلاقو
 ل

 نيتنيزح نينيعب هتلباقو .ةشهد ىف اهيلإ رظنو اهيلإ هسأر عفرو
 هجاوي نأ ىشخي هنأك ةعرسب هسأر ىملح رادأو ..ريبك باذع امهيف
 ىف حرملا ةجهلب ظفتحي نأ لواحي ىهو لاق مث ءباذعلا اذه لك
 :هتوص

 ..ريغتي أدب هنإ ظحالم انأ
 : عانس تلاقو

 ريغتي رداق شم هنأل نابعتو ..شريغتاام -

 : هينيع قوف نادقعم هابجاحو ىملح لاقو
 .مهاف شم -

 ىملح ىلإ تتفّلاو اهدي ىف تناك ىتلا نيكسلا ءانس تكرتو

 زياع شم ..سحي زياع شمو ..انزوجتا اننإ شسحام دمحم -

 انك ام ىر ىنلباقيب ةسل ..ىتيلوثسمب الو ..تيب ةيلوئسمب سحي
 فرعت ..هأرو ىرجاب تنك ام ىز هارو ىرجاب ةسلو ..نامز لباقتنب
 تقولد ةياغلو ..ةقرفلا نم ةيهام شبلط ام دمحم تقولد ةياغل هنإ

 شهعم ام نوكي ام مويو رينويلم نوكي ام يز فرصي سولف هاعم
 ..ىلويدم جاحلا نم ةنبج ةتحو لوف ةيوش فلتسا تعبأ سولق
 .نئجتي .ةجاح هنم تبلط الو هتملك اذإو ..سساح ىه الو دمحمو

 1 .اهقراع تنإ ىللا تاكرحلا لمعي ..ىرجي

 : اهيلع ةقفشلا هرصعت هبلقو ىملح لاقو

 وهو هيتبح ىتنإو ..ةدك هرمع لوط دمحم نإ ةفراع ىتنا سب -
 .ىد ةعرسلاب ريغتي لوقعم شمو ..ةدك

 : ةدحي ءانس تلاقو

 ..هتشيع بحاب تناكو ..هيز تنك انأ ام ..تريغتا انأ ىنعمشا -

 تيبلا نع ةلوكسم ىنإو ءتيب ىلاقب نإ تيسح تزوجتا ام دعب امنإ
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 نامك عقاولا امنإ سب لايخلا ىف شم ايندلا ةوالح نإ تيسح ..هد
 .رارقتسالا ةوالح ..ةلئاعلا ةوالح ..تيبلا ةوالح ..ةوالح هل

 : ىملح لاقو

 .هلايخ ىه دمحم عقاو -

 : ىكبت داكت ىشهو ءاتس تلاقو

 نع لأسي الو ؛:ةجاح فرعي شلواحيب ام ..شلواحيب ام هد -
 شم .تيبلا يف ىنات لجار ىقلو موي عجر ىل ىلايهتم ..ةجاح
 :لاسيلع

 : ىملح لاقو
 .ةدك ىلمعت نكمم شم كنإ فراع انأ امنإ ..نكمي -
 : اهينيع ىف عومدلاو ءانس تلاقو

 ىقبي رطاخ ناشلع ىلغش تبس انأ ..ةدك لمعأ شركفابام انأ -
 .ننجتاحو ..لجارلا ةيقال شمو .تيبلا تيقل ..لجارو تيب ىل

 ' 2" ٠ نانح ىف لاقو ءءانس فتك ىلع ىملح تبرو
 ؛ يلمع تت اهاةيبككي نتنإ امن لوطو :.ءاثش اي ىلفجتسا ت
 : جشنت ىهو تلاقو

 .أل الو هبحاب تنك اذإ ةفراع شتقبام ..صالخ انأ -

 : مستبب ىهو ىملح لاقو

 : تلاقو عومدلاب ةلضخملا اهبادهأ ءانس تعفرو
 ؟ هيإ تلمع انأ ..هيإ -
 : ىملح لاقو

 مزال دمحم عم شيعت ىللا ..كلغش ىبيست مزال شناكام -

 : تلاقو اهيفتك ءانس ترهو

 هيف امنإ ..تقو ىأ ىف لغتشا ردقأ انأ ..لغشلا مهم شم -

 ..تتكسو
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 : ىملح لاقو
 ؟ مهألا ىه هيإ -
 : تلاق مث اليلق ءانس تددرتو

 .دمحمل لوقتاح شم كنإ فلحا -

 : لاقو هددرت اهب ىفخي ةريغص ةماستبا ىملح مستباو

 .لوألا فرعأ شم -

 : ءانس تلاقو

 .لوألا فلحأ ..ال-

 : ىملح لاقو
 .تفلح -

 اهسأر تنحأ مث ؛.هينيع ىف رظنت ىهو اليلق ءانس تتكسو
 : سمهلاب هبشأ توص ىف تلاقو

 .لماح انأ -
 : ةشهد ىف لاقو ىملح انيع تعستاو

 .لوقعم شم -
 ::هتشهذ ىلع ؛باتدع ةرظق اًمهيَقو هيلإ اهيتيع ءاتم تعفر

 .تتكسو
 : الئاق ىملح درطتساو

 ؟ هيل دمحمل ىلوقت ةزياع شمو -
 : ءانس تلاقو

 .ةفياخ -
 : لاق

 ؟ هيإ نم ةفياخ -
 : تلاق

 .ىرجي ةفياخ -
 : لاق مث اليلق ىملح ركفو
 ..ةيلوئسملا ردقياح شم هنأل ..حرفياح ..ىرجياح شم ..أل -

 .زاوجلا ةيلوتسمب شسح ام هنأل ةطاسبب كزوجتا ..كزوجتا اع ىز
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 : ءاجر ىف عءاتس تلاقو

 .تقلح تنإ ..ىتقيرطب هل لوقأ انأ ىنبيس ..ىملح اي شهلعم -
 : قافشا ىف اهيلإ رظنيو دوعي وهو ىملح لاقو
 .قيشام ت
 حاصو :؛ةيخاص تاكحض امهمدقتت ..قيفوتو دمحم لخد ةأجفو

 : ىدلبلا نوسرجلا رود لثمي ىهو دمحم
 .هحلص سيب ..دمحمل ىوشم هتيلتسك دحاو -

 وهو ءرانلا قوق نم ءاوشلا نم ةعطق طقتلاو هعياصأ دم مث
 : حيصي

 .نخسلا ذيذللا -
 :ىملحل لوقي وهو .ءاوشلا نم ةعطق طقتلاو هعباصأ قيفوت دمو
 .نسحأ هأب ناك شم معطم تحتف تنك ىل ىنعي -
 : ةريغص ةكحض كحضي ىهو ىملح لاقو
 .نيومتلا ريزو عم ةمزأ لماع ىنامز ناك -
 سوك نوبرشيو «رانلا قوف نم ءاوشلا نولكاي ةعبرألا فتلاو

 لئاسيو ءدمحم هجو ىف نيحلاو نيحلا نيب رظني ىملحو ..
 ىف ءانس ىلإ رظني مث ؟ابأ نوكيل ناسنإلا اذه حلصي له ..

© © © 

 بصع لكو .ةكرشلا ىف هبتكم ىلإ قيفوت بهذ ىلاتلا مويلا ىف

 .سامحلاو ةحرفلاب ضبني هيف
 مالسلاد يع ذاتسألاب لصتا ىتح هيتكم ىلع سلجي داك امو

 .لصو

 : مالسلادبع لاقو

 ىف تعفر غاصلا زياع ..ريخ ..سدنهمشاب اي رونلا حابص -

 ؟هيإ
 : قيفوت لاقو
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 ىنيدإ ىجيي ام لوأ ..هل ةلاسر ىنغلبم ةيحاص .دحاو هللاو دن

 .كتايحو ,ربخ

 : مالسلادبع لاقو

 .سدنهمشاب اي ىنيع نم ..ىديس اي رضاح -
 غاصلا ءارو هلايخب حرسو .نوفيلتلا ةعامس قينوت عضوو

 ىلإ لب ..تعفر غاصلا ىلإ برقتي نأ اهب عيطت ب ىتلا ةليسولا
 لكو مهمامتها لك ريثت ةصق مهيطعيس ..هلك تجارباخملا زاهج

 نأ اوعاطتسا امير ..تارياخملا ىف كلذ دعب هوناع امبير ..مهسامح

 .ةرادإلا سلجم ىف اوضع امير وأ ..ةكرشلل اريددم هنم اولعجي

 .ملحي قيفوتو .تادءاسلا ترمو

 ءلصو تعفر غاصلا نأ مالسلادبع هفلبأ ةدحاولا ةعاسلا ىفو

 سلجو مالسلادبع بتكم ىلإ بهذو ,هبتكم قوف ن٠ قيفوت نفقو
 .تعفر غاصلا جرخو نأ راظتنا ىف هبناجب

 نأ هيلع حلي مالسلادبعو ..راظتنالا لمي ال هو ةعاس ترمو

 : هل لاق مث .تعفر غاصلا ةلباقم ىف هتفهل رس ىلع هعلطي
 .ىراد شم انأو مهند نوكت ىعوإ -
 : قيفوت لاقو

 هنأل ..هيب لصتي هل لوقأ نأ ىنم بلطف اذه ىجييب تعفر غامصلا نإ
 .هيم لصتي فراع شم

 : لاق مث كش ىف قيفرذ ىلإ مالسلادبع رظنو

 ناك ءاقرع ببصتت اهب حفاصي ىتلا هديو افقاو قيفوت زقفقو

 دمي وهو لاقو تارباخملا طباض ىلإ مدقت مث ..ةفهل ليسي اهباعل
 : ةناقرعلا هدي

 .ىمظن قيفوت سدنهملا انأ -
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 : لاقو ةئداه ةماستبا تعقر غاصلا مستباو

 ركشيب بدتنملا ىضعلا ديسلا ..ريتك كذع عمساب انأ ..انفرشت -
 .ىوق كيف

 : عنطصم بدأ ىف قيفوت لاقو

 ةملك ىف كتدايس زياع تنك انآ هللاو سب ..مدنفأ اي ركشتم -

 : ةكداهلا هتماستباب تعفر غاصلا لاقو
 . ريخ -

 : قيفوت لاقو
 ؟ ةيوش ىبتكم ىف دعقت حمست -

 : لاق مث .هتهبج ءارو ام أرقي هنأك تارباخملا طياض هيلإ رظنو

 عئام شيقام -
 سلجي ملو ءادعقم هل قيفوت مدقو ..بتكملا ىلإ نانثالا راسو
 مث ,تعفر بناجب رخآ دعقم ىف سلج لب .بتكملا افلخ هناكم ىف

 : بدأ ىف لاق
 لمعأ فراع شمو ,ةريطخ اهنأ دقتعأ تامولعم ىدنع انأ لاو -

 .كتدايس ريشتسا تلق ..نيمل اهغليأ الو .هيإ اهيب

 : لاق مث ءنعمت ىف هيلإ رظني تعفر غاصلا داعو
 ؟ انتءاتب ةكرشلاب ةضاخ :تامولعم-
 : قيفوت لاقو
 ىنعلطأ كانه ليمز ىل ..ىربكلا ةيسدنهلا ةكرشلاب ةصاخ ..أل -

 .ةريطخ تامولعم ىلع
 : هتوص ىف ىلاعتلا ةنرو لاق مث اليلق تعفر تكسو

 صتخم انأو ..نيعم لمعب صتخم انيف دحاو لك نإ فراع تنإ -
 .كمالك عمسأ عنام شيدنعم امنإ ..ىد ةكرشلاب

 عورشم ةصقانم نع ىملح نم هعمس ام لك ىوري قيفوت أدبو
 ديازتيو . :مايتجال! وسكت تعفر حاصلا ةخوو «عسقلا حمم ءانب

 ..عيرس ءارجإ ذختن مزال اننإ دقتعأو ..5 ل ريطخ 5 رك

 8 91415" طل مهي ءىش الا



 .ةجاح ىنتغلب كنإ دحل شلوقت ام كوجرأ سب
 : سامح ىف قيقوت لاقو
 .ادبأ نكمم شم -

 : تعفر لاقو

 ردقي ىللا تادنتسملا لك هنم بيجتو كقيدصب لصتت كزياعو -

 : قيفوت لاقو
 .هيب لصتاح ةليللا ..رضاح -

 : لاقو تعفر خاصلا مستباو
 :ةريبك ةملخ ةليلل ىدؤتي تنإ -
 : قيفوت هجو ىف رظني ىهو الئاق درطتساو ءحنحنت مث

 ىف اهلامعتسال سكول تاليف عيرأ ىنبن نييوان انحإو ..تاعورشملا

 اليف لك ..رتم فلأ ةحاسم ىلع ..ىد تاليفلا ءاتب فيلاكت ىل

 ىنعي ..حابرأ ريغ نم فيلاكتلا بسحت ..مون دوأ ثالثو ءنيرود

 .فيلاكتلا كبودي
 : حرفلاب ناعملت هانيعو قيقوت لاقو

 : ثتعفر لاقو

 انيب لاصتالا نوكي هنإ لضفاب انأ ..بدتنملا وضعلا ديسلا ىتح الو

 :هفنأب هقصلتو هبراش عفرت ةريبكلا هتماستباو قيفوت لاقو

 :هحقاصو اققاو ماق مث ءقيفوت قاس ىلع تبرو هدب تعقر دمو

 : الكاق

 .كيلع دمتعم انأ -

 .اروهيم هفلخ رظني قيفوتو ء.جرخو
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 هنكلو ..ةلوهسلا هذهي متي نأ نكمي رمألا نأ دقتعي نكي ملو

 عورشم لوح هتكرش ىق ىملح اهراثأ ىتلا ةعبوزلا الولف ..ظحلا
 ظحلا نإ .تارباخملا ىلإ هب مدقتي ائيش دجو امل جيسنلا عنصم ءانب
 .هباكر ىف امئاد ريسي

 :سامح ىق هل لاقو .ىملح هقيدص بلطو نوفيلتلا ىلإ قيفوت ىرجو

 : دورب ىف ىملح لاقو

 ؟ هيإ عوضوم -
 : ءابغلاب هقيدص مهتي هنأك قيفوت لاقو

 .الاح كل ىاج انأ :كدنع ىنانتسا ..تقولد
 نأب قئاسلا رمأو ء:ةرجأ ةرايس بكرو ؛ةكرشلا رقم نم جرخو

 ىف نإ سي رق ةقيقد لع لؤعتي وهو. فاعسإألا ىلإ هب دجتي
 :تارباختملا تابلظ ىبلي ىتح ..ةقيقد لك ىلإ ةجاح

 .هبتكم ىف ىملح هقيدص ىلإ لخدو

 امك ءهدحو ةفرغب درفني نأ ىف قحلا هيطعي !زكرمو ةيمهأ هسفنل
 .لعفي نأ وه عاطتسا

 ؟ كلغش تصلخ شم تنإ -

 : القاستم هقيدص هجو ىف رظني ىهو ىملح لاقو
 .ابيرقت -
 1 : قيفوت لاقو
 .ةكسلا ىف ةجاح لك كليكحاحو ءاوس ىدغتن موق بيط -
 ىلإ نيهجتم ىيلوي "9 عراش ىف ناريسي ناقيدصلا جرخو

 ىلإ اسلج نأ دعب ىملح نذأ ىلع قيفوت لامو «نوسينوألا» معطم
 : سمفهو «.ةدئاملا
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 .تلحتا كتلكشم ..صالخ -

 : لاقو نيضيرعلا هيبجاح قيفوت دقعو
 ؟ ىازإ -
 : ةاهابم ىف قيفوت لاقو
 .تارياخملا تغلي -
 : لاقو ةرخاس ةماستبا مستبا مث هقيدص هجو ىف ىملح رظنو
 ..ةروطسأ ىد تارياخملا نإ ىلأيهتم انأ ىخأ اي لاو -

 .شاهفوشن الو اهنع عمسنب ةجاح ..ةروزف الو
 : هتوص نم ضفخي ىهو قيفوت لاقو
 ىد ؟ تارباخم هيف نإ ىف كش كدنع تنإ ..نونجم شاقيتام -

 ش .اهيب فرتعم ةيمسر ةئيه
 : ىملح لاقو

 ؟ تارباخملا ىف نيم تغلب ىنعي -

 : ةعرسب قيفوت لاقو
 .مهم دحأو -

 : ةدحب ىملح لاقو

 ؟! هيإ همسأ ..نيم ىنعي -

 : قيفوت لاقو
 .همساأب خرصأ ىنإ نذا شيدنعام ..كلوقأ شردقأ ام -

 : ىملح لاقو

 .تلق ام كنع ..شالب -

 : قيفوت لاقو
 .اهلمعت مزال ةجاح هيف سب -
 : قهز ىف ىملح لاقو
 ؟ هيإ -
 : قيفوت لاق
 .ةصقاتملا تاأدئتسم لك نم ةروص بيجت -

 : ارخاس ىملح لاقو

 ؟نيمل مهيدأو -
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 : رخسي لازي ال وهو ىملح لاقو
 ؟ نيمل مهيدت تنإو -

 : ظيغلاب ناجضت هانيعو قيفوت لاقو
 .تارباخملل -

 : لوقي ىملح داعو

 9 تارياخملا ىف نيم -

 اخارص خرصي هنأك لاقو هتضبقب ةدئاملا ىلع قيفوت برضو
 : اموتكم

 نإ ركاف تنإ .كل لوقأ شردقأ ام تلق ..ىخأ اي ىننجتاح تنإ -

 .بعل ةلأسملا

 : مزح ىف ىملح لاقو
 ..لوهجم ..شوفرعأ ام دحاول تادنتسم ىدوآ شردقأ ام انأو -

 5 .كيلع كحضيبو باصن نكمي ام

 : ادتحم لازي ال ىهو قيفوت لاقو
 نم دكأتم شتنكام اذإ انأ ..ريغص ليع ..ةيفه ىنركاف تنإ -

 .ةجاح شلمعا ام هلمعاب ىللا

 : ءوده ىف ىملح لاقو
 عم ..مهو عم ..لوهجم دحاو عم نواعتأ شردقا ام انأو -

 .بارس

 ىهو لاق مث ..ظيغ ىف هقيدص ىلإ رظني وهو قيفوت تكسو
 :نوسرجلا اهب ىتأ ىتلا ىتجابسالا ةنوركملا قبط ىف ةكوشلا سدي

 ..بارس الو مهو ال هنإ كل تيثاح انأ ..ىملح ىس اي رضاح -

 .ةريبك لئاسم

 .حراس هلقعو ..لكآي ادبو ..ةريغص ةماستباب ىملح ىفتكاو
© © © 
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 ىف هتيب ىلإ قيفوت هجتاو :نوينوألا معطم نم ناقيدصلا جرخو
 ةصق ىف ركفي اشاب ناميلس عراش ىف ىملح راسو ..ةيسايعلا
 اذامل ..تارباخم ىلإ جاتحي اذامل ..قيفوت هل اهاور ىتلا تارياخملا
 اولخول ساتلا عمجتي ال اذامل ..تارياخملا ىلإ ساتلا جاتخي
 اذإ الإ داسفإلا نوعيطتسي ال نيدسفملا نإ ؟ةحارصب مهلكاشم
 اوتكسي لقألا ىلع ىأ .مهداسفإ ىلع مهنودعاسي اساتأ اودجو
 مهئدابم ةيامح نع نونبجي اذامل ..سانلا تكسي اذاملق ..مهيلع
 ءالؤه نم ىوقأ سانلا نإ ؟مهقزر عايض نم افوخ مهقالخأو
 ىأ ىف ..عنصم ىأ ىف نيفظوملاو لامعلا عومجم نإ ..نيدسفملا
 ىوقأو ..ةرادإلا سلجم سيئر نم ىوقأو ..ريدملا نم ىوقأ ..ناكم
 نودعتيو نوهنمجتم ال اذاعل .:نوفاكم اناملك :ىسلسملا كيكعأ قم
 اذامل ..دلبلا حلاصمو عنصملا جاتنإ ىمحت ىتلا ةوقلا اونوكيل
 ىف اوعمجتي نأ نوعيطتسي الو ةلفح ىف اوعمجتي نأ نوعيطتسي
 ..نبجلاب ىهتنت ىتلا ,ةيدرفلا ةينانآلا ..ةيدرفلا اهنإ ؟ريبك لمع
 نع اوثحب ..ةييصم مهتباصا اذإ مك ..غاؤنصلاو ..عشجلاو ..فؤخلاو
 .ةمركحلا نع :.تارئاختملا

 عضي داك امو ..اهيف نكسي ىتلا ةرامعلا باي ىلإ ىملح لصوو
 اذه لاوط اهي هباتع ردكذتو...ةيحت ركذت' ىتح ةملس لوآ ىلع ةمدق
 لظ ..ثدحت مل اهنكلو ..نوفيلتلا ىف هثداحت نأ هتدعو دقل ..حابصلا

 قوف ناتقلعم هانيعو ..هينذأ المي نينرلا نم بارسو هموي لاوط

 ..اهمهفي نأ عيطتسي ال ..اهيف ةرئاح انإ ..ملكتت مل اهنكلو ..نوفيلتلا
 ..ةديعب أهآر :هيدي نيب اهنأ هيلإ ليخ املك ..اهب كسمي نأ عيطتسي ال
 .ادبأ اهيلإ لصي نل هنأك ..ةديعب

 .نكلو
 .ةقشلا ىف نآلا هرظتنت تناك امبر
 .هقلح ىلإ دعصي هبلقو .دعصملا هي دعصو
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 ..هتايح لك ةمزأ ..دتشت ىملح ةمزأو رهش ىضم

 الو رييك وف ال ..طسولا ىف امئاد هنأب هساسحإ ةمزأ
 ريسيو هتروث لمحي نأ عيطتسي وه ال ..ريغص ىه

 عيطتسي وه ال ..اهنع لزانتي نأ عيطتسي ىه الو ءاهب |[ ]
 نم برهي نأ عيطتسي ال ..اهنع ىتغتسي نأ الو ةيحت كلمي نأ
 عيطتسي ال ..ةئيطخ الب شيعي نأ عيطتسي الو ..ةكيطخلاب هساسحإ
 .هتوقب نمؤي نأ عيطتسي الو .هفعضل ملستسي نأ

 ..اثالث ..ال ..نيترم نيعوبسألا نيذه لالخ ةيحت هتراز دقو

 تناك اهنكلو ..تارسم عبس ..ال ..تارم سمخ نوفيلتلا ىف هتثداحو

 دوعي ناكو ..اهدجيف تيبلا ىلإ دوعي ..ةأجف ..دعوم الب هروزت امئاد

 عم رهسي الو ..امنيسلا ىلإ بهذي ال ..اهدجي هلعل ءاركبم موي لك

 .ىتأت اهلعل ءتيبلا ىف امئاد هنإ ..هئاقدضأ

 ىف هثداحت اهنإ ..اضيأ دعوم الب نوقيلتلا ىف هثداحت تناكو

 أنف ىف هنع تمصتو ..اهكيدح نم هيف سأيي ىذلا تقولا

 : اهيف خرصي ناكو ..اهيلإ هتفهل
 ؟ حرابما هيل شيتملكتام -
 : ءىربلا ىخرتسملا اهتوصي درتق

 فراع تنإ ..شتردقأ ام كتايحو ..ىملح اي شتردقأ ام -

 .ىزوج

 .اهقدصيو
 هيف يبصع لك ..ةقداص تسيل اهنإ ملعي هنإ ..ةقداص اهنأل ال
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 ..اهقدصي نأ ديرب هنأآل اهقدصي هنكلو ..ةقداص تسيل اهنأي هكيني

 .حاتري نأ ديري
 : هيلق قزمت ةفهللاو اهلأسي ناكو
 ؟ ىتمإ كقوشااح -
 : لالد ىف درتف

 تمل اذ ةقراغ شمح
 : خرصيف
 .ةدراهنلا كقوشأ مزال -

 : ىكبت اهنأك لوقتف
 .موي لك كفوشأ ةزياع ىنإ فراع تنإ ..ىملح اي تيراي -
 : حرصي دوعيو
 قح نم ربكأ ىكيلع ىقح ..ىكيلع قح ىل نإ ىفرعت مزال -

 !؟.هيأ ةينتسم ..ىنيزوجتتو هيبيستاح كنإ ىلوقتب ىتنإو ..كزوج
 : اقداص ىدبي ىذلا اهتوصب لوقتو
 ةدك ىنقلطي ىضري هنإ ركتفت ..ىملخ اي ةلهس شم ةلأسملا -

 .لهاسلاب
 :احوحيم هتوص جرخيف ؛هخارص متكي نأ لواحي وهو .خرصيو
 ..ةدك نم رتكأ ضعب فوشن مزال كقلطي ام ةياغل ..مهملا -

 .ةيحت اي شينبعتتام ..ةدراهنلا كقوشأ مزالو

 : ريغص لفط دخ ىلع تبرت اهنأك درتو
 .ىدهج لك لمعأ اح ..ىملح اي لواحأ اح -
 .ةعامسلا عضتو
 ..ةقعضي ةساسحإ هردص قشيو ..ملآلا هرصعي ..ارئاح هكرتتو

 هديرت ام لك ..معن ءلوقت نأ ديرت الو ..ال ءلوقت نأ ادبأ ديرت ال اهنإ
 .تءاش املك هحجرؤت .ءاوهلا ىف هينذأ نم اقلعم هكرتت نأ وه

 نأ نم اهفوخ وه اهريثي ىذلا ديحولا ءىشلا نأ ملعي ىهو
 نكلو ءىه هجوزتت نأ ديرت اهنأل ال ءجوزتي نأ هديرت ال اهنإ ..جوزتي
 عورشممي اهديدهت ديجي ال وهف كلذ مغرو ..اهل اكلم ىقييل طقف
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 ..هيذك فشكت تأآدب اهنأب سحي وهو ..بذكلا ديجي ال هنإ ..هجاوز

 ىرت ..هسفن لخاد ىف ام ىرت اهنأل امبير ..هديدهتب نيهتست تأدب

 .اهريغ جوزتي نأ عيطتسي ال هنأو اهيحي هنإ
 شيعي ..بذعتي هنكلو ..اهكرتي نأ ررقي ..اهنم سايب نأ ررقيو

 نع اديعب هينذأ بذجي نأ عيطتسي الو ..ران نم خوراص هردص ىقو
 ءاركبم تيبلا ىلإ دوعي نأ الإ عيطتسي الو ..ملكتت اهلعل ,نوفيلتلا

 .اهنم سأيي نأ بجي هنكلو
 .اهكرتي نأ بجي
 .هفعض نم صلختي نأ بجي
 .حيرج دسأ خارص هنأك ,خارصب هردص ءىلتميو

 لوح رودت ةكرشلا ةكرح لك ..اضيأ دتشت ةكرشلا ىف هتمزأو

 ىف نولمعي نيسدنهملا هئالمز لك ..جيسنلا عتصم ءانب ءاطع نيفنت

 ,مهلجعتي ةلحنلاك مهئيب رودي ريدملاو ..ريبكلا عورشمملا ذيفنت

 اهيلع نوذخأيو :ةيفاضا تاعاس نولغتشيو ..مهلمع ىلع فرشيو
 ادع ام ..بتكم لك قوف زفقت ةطشن ةكرح ..ةكرح ..ايفاضإ ارجأ

 نأ ديرت ال ..عورشملاب قلعتي ام لك نع هتدعبأ ةكرشلا نإ ..هبتكم
 فوطت .ماقرالاو :تاموسرلا ىري اتماض:نملجيو .لمعي هيلإ دهعت
 ةنايخ همامأ نأ ملعي ..شغلا ةميرج لمحت اهنأ ملعيو ,هينيع مامأ
 ؟لعفي اذام ىردي ال ..ائيش لعفي نأ عيطتسي الو ..هدلب قح ىف دعت
 ةيحت نوقلطيو هب نورمي امنيح هنوشاحتي نوسدنهملا هؤالمزو
 هنأك ..هيلإ ثدحتيل سلجي نأ ىلع مهنم دحاو قرجي نأ نود «ةرتاف

 ىلإ دعب اوهيتني مل نآلا ىلإ مهلعلو ..هبناجب نوفقيس ..ةريخألا
 مهلعل ..اهياكترا ىف ةكرشلا مهلغت ست ىتلا ةميرجلا ةروطخ

 ةمالس ىلع رثؤي ال امم ..ةوشرلا نم ليلقو ءشغلا ضعب هيف نوكي
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 :ةرارم اهيقؤ :ةعف اهيف'هماستبا مسيو مهْيلإ رظنيو
 .ةأجفو
 ىلإ اروف رفسلاب هيف هفلكي ؛ةكرشلا ريدم نم اباطخ ىملح ىقلت

 .كانه ةعمجملا ةدحولا ءانب ذيفنت ىلع فارشالل انق
 .ىعاج راثو
 ةكرشلا زكرم نع هداعبا ىه فيلكتلا اذه نم دصقلا نأ ملعي هنإ

 .جيسنلا عنصم ءانب عورشم ءابنأ عبتتي ال ىتح

 داعبإلا اذهل عضخي له نكلو ..منهج ىف وأ ناوسأ ىأ انق ىف لمعي
 1 .دمعتملا

 .ال

 .عضخي نل.
 :بتكو ملقلاب كسمأ ..هسأر لعشت ىدحتلا رانو ..ةعرسبو

 .ىنابملل ةرهاقلا ةكرش ماع ريدم ديسلا»

 ..ةيحتلا دعب»

 ىلإ رفسلاب ىفيلكتب صاخلا مكتدايس باطخ نآلا ىنلصو»
 هنأ اميو .كانه ةعمجملا ةدحولا ىنابم ذيفنت ىلع فارشإلل انق»
 ءانب عورشم لوح ثيدح مكتدايس نيبو ىنيب راد نأ قبس»

 نأ قبس امك ءانتيب حيرص فالخ ىلإ ىهتنا .جيسنلا عنصم
 اضيأ تيمهتناو «ةرادإلا سلجم سيئر ديسلا ىلع رمألا تضرع»
 وه انق ىلإ رفسلاب ىفيلكت نأب رعشأ ىنإف .هعم فالخ ىلإ»
 ىنابم ىلع فرشي اليمز انل 1 نا اههوصنخ ,ىل داعبإ ندرجم»

 .هسفن لمعلاب ىقيلكت ىضتقي ال امم ةدم ذنم كانه ةدحولا»

 امك  ىجرأو ءانق ىلإ رفسلا ربقأ ذيفتت نع رذتعأ ىنإف كلذل»
 ىف ةكراشملاب ىلإ اودهعت نأ  مكتدايس نم تبلط نأ قبس»
 ..و ..هنم قباسلا ىفقومل ارظن ءجيسنلا عنصم عورشم ذيفنت»
 : ةشهد ىف هيلإ رظني ىهو ىمحر سدنهملا هليمز هعطاقو
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 ؟ هيإ بتكتب -
 : ةدح ىف ىملح لاقو

 .انق رفاسم شم -
 : قافشا ىف هيلإ رظني وهو ىمحر لاقو
 عنتمم ىقبت كنإ هانعم ..هيإ ةدك ىنعم فراع تنإ . .شردقت ام -

 ريغ نمو «كدفرت اهنإ ىف قحلا ةكرشلا ىدي نوناقلا او ..لمعلا نع
 .نامك ةأفاكم

 : هباطخ متي ىهو ىملح لاقو
 .ةأافاكم زياع شمو ..ىتودفري -

 ىداني سرجلا ىلع طغضو .فرظ ىف هعضوو باطخلا ىوطو
 هنأك لاق مث :.نيتعساو نينيعب هيلإ رظني ىمحرو ءبتكملا ىعاس
 : هوجري

 لواحو ريدملا لباق موق ءباوج تعبت ام لدب ءعمسأ بيط -
 .هعنقت ردقت نكمي ,ةأعم مهافتت

 : ىدحتلا عاعشب نائيضت هانيعو ىملح لاقو
 .هلباقأ اح شم ..أل -
 .ىعاسلل باطخلا لوانو
 .هسفن حبذي هليمز ىري هنأك .هسأر زهي وهو ىمحر تكسو
 سأر قدي هنأك همدقب ضرألا قدي وهو جرخو ىملح ماقو

 .هئاذح بعكب ريدملا
 ه6

 ,هيقيدص لباقيل ىبارع ىهقم ىلإ ىملح بهذ ءاسملا ىقو
 : رم مكهت ىف الئاق قيفوت ىلإ تفتلاو

 .ىوق ريبك اهذوفن كتعاتب تارباخملا نإ رهظي -
 : لاقو ء:ةشهد ىف قيفوت هيلإ رظنو
 ؟ هيل -
 : لاتعلا نم عانق بقثك .ههجو قشن 2 هتماستياو ىملح لاقو

 .دقرتاح ىنأل -
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 : الكاق

 ؟ ىازإ دقرتتاح -
 هانيع تماص قيفوتو ..قيفوتل اهلك ةصقلا ىوري ىملح اديو

 مث ..هل ذفنم نع هقيدص هجو ىف ثحبي هنأك هينفج نيب نارودت
 :لاق

 اهتبلط ىللا تادنتسملا مدقت شتضرام ..كيلع قحلا ىللا تنإ -
 .ريدملا دفرتب ىللا تنإ كنامز ناك اهتمدق تنك ىل ..تارباخملا كنم

 ::ةرارم ف ملح لاقو
 ىنإ دكأت امنإ ..دفرتأ موقأ ءتادنتسملا شتمدق ام ناشلعو -

 :ةكساح شع 'ةضري تادفرقا ىل
 : لافطألا توص نينر لمحي ىذلا هتوص ىف دمحم لاقو
 ةكرشلا ىف طوسبم شم كفياش انأ ..نسحأ ىقبي تدقرتا ىل -

 * .ىد

 : ىوق رارصإ ىق ىملح ددرو
 .تكساح شم امنإ -
 دعاسي نأ العف لواح دقل ..هراكفأ ىق هثات وهو ءقيفوت تكسو

 ددرتي ىذلا تارباخملا طباض تعفر غاصلا ىلع ضرعو هقيدص
 نكلو ..تادنتسملا ميدقتب هعنقيل ىملح لباقي نأ .هتكرش ىلع

 : مستبي ىهو قيفوتل لاقو ..ىملح لباقي نأ ضفر تعقر غاصلا
 ..هنم كبيس ..ةرشوش لمعي بحيو بعتم ناسنإ هيلع نياب هد -

 ات ةكرش ىف تلصح ىد ةعقاولا ماد ام لاح لك ىلعو

 .كلذ نم رثكأ قيفوت هيلع حلي ملو
 .حلي نأ فاخ

 ريثي ال ىتح :ءتعفر غاصلا عم ارذح نوكي نأ امثاد لواحي وهو
 تارباخملا ةقث باستكا ىف حلفأ دقو ..تارباخملا كوكش ..هكوكش
 دقل ..هتقابلو هتاكذو ةبعت نم ةقثلا هذه نمث عفدو ..ريبك دح ىلإ
 رهسو ..ةثامأو ةقد ىف هنم تبلط ىتلا تامولعملا لك مدق

 ا" مهب ءىش ال ا 7 -



 عورشم دعأ نأ ىلإ احابص ةدحاولا ىتح ةليل لك :نيعوبسأ
 اهنكستل تارباخملا اهتبلط ىتلا تالليف عبرألا ءانب فيلاكت
 ةيقيقحلا فيلاكتلا عضي نأ ىلع صرحو ..ةريبك تايصخش
 مدق امدنع ءىجوف دقو ..طقف ةئاملا ىق ةتس اهيلإ فاضاو

 : هل لاق نأب تعفر غاصلل عورشملا
 نكمم شم ..سدنهمشاب اي ةريثك هضرب فيلاكتلا فياش انأ -

 نكلو .فيلاكتلا هيلع بستحا ىذلا ساسألا قيفوت حرشو
 : هل لوقي داع تعفر غاصلا

 .كيلع نيدمتعم انحإ ..سدنهمشاب اي كتمه نيف لامأ -
 : ةعرسب قيفوت لاقو
 ..ةدك نع ضفخنت نكمم فيلاكتلا ..مدنفأ اي اعبط -
 ..فقيلاكتلا ضفخيو هعورشم ىف لدعي العف قيفوت ادبو

 ىق رشع ةسمخ نم رثكأ ىلإ تعفر غاصلا حاحلإ تحت اهضفخو
 فيلاكتلا هذهب عورشملا اذه تذفن ىل ةكرشلا نأ ىأ ..ةئاملا
 .ةثاملا ىف ةعست ىلاوح اهتراسخ نوكتس

 اهينبتس تالليفلاو ..ةموكحلل كلم ةكرشلا نإ ؟مهي اذام نكلو
 .دحاو لاملاو' ..دحاو بيجلا نأ ىأ ..ةموكحلا

 ءانم عوضوم نكي ملف ..تعفر غاصلا تابلطل قيفوت شهدي ملو
 ةعيرأ ةكرشلا ىف نيع دقل :ةشهدلا قحتسي ام لك ىه تاليفلا
 نيعو ..تعفر غاصلا بلط ىلع ءاتب اونيع مهنآ قيفوت مهفو ءةاعس

 لك هنييعت راثأو ..ةكرشلا تاباسح ليكو ةفيظو ىف رخآ لجر

 نأ نيح ىف ؛ةطسوتملا ةراجتلا ةداهش الإ لمحي ال وهف نيفظوملا

 نآ اضيأ قيفوت فرعو ..ةراجتلا سويرولاكب نولمحي هيسوءرم

 .هنييعت تبلط ىتلا ىه تارباخملا
 موحيو ..هردص ىف همكهتو هتشهد متكي هنإ ..شهدي ال قيفوتو

 .ةريبك ةيقرت ىلإ رايتلا هلصوأ دقو ..رايتلا عم
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 .بيرق سيوك ربخ عمستاح -
 ,ىركف دومحم سدنهملا بدتنملا وضعلا هاعدتسا نيموي دعبو

 : ةريبك ةكحض همف ىلعو لاقو

 ..سدنهمشاب اي كعاتب عورشملا ىلع ةينات ة رم ينم
 كنييعت ىلع قفاو ةرادإلا سلجمو ..ةيقرتلا قحتست كنإ دقتع
 .هينج نيرشع ةوالع اهيف ىد ..تاعورشملا مسق سيئر

 .ةحرفلا نم ىكبي قيفوت داكو
 .هثاكذب ةحرفلا
 _ ىلع اءزج تناك هتيقرت نأ بدتنملا ىضعلا هملك امدنع دقتعا دقو

 هتقابلب فشتكا هنكلو .تارباخملل همدق ىذلا تالليفلا ءانب عورشم
 «تالليفلا عورشم نع ءىش لك لهجي لازي ال بدتنملا ىضعلا نأ

 .ةينواعتلا
 .ىردي ال وهف ءتالليفلا عورشم بهذ نيأ امأ
 هسسفت ىهو ..ةكرشلا ىق ارثأ هل دجي الو ..هنع هثدح دحأ ال

 .تعفر غاصلا هنم بلط امك .هرابخأ متكتم
 .ةوالعو ةيقرت لان هنأ مهملا
 ؟ هلثم ىملح هقيدص لعفي ال اذامل
 ؟ اذامل

 ل هصقني 3 هنإ

 .ةروثلا قدصي

 لاقو ؛ىهقملا ىف ناسلاج امهو ىملح ىلإ قيفوت تفتلاو
 : سئاي توصب

 مهاقتتو .ةرادإلا سلجم سيئر ملكت حورت كنإ ىيأر نم انأ -
 .ةهأعم

 : ءوده ىف ىملح لاقو

 ىلا
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 : هوجري هنأك قيقوت لاقو
 ؟ سب هيل ال -

 : ىملح لاقو

 نإ مهملا امنإ ..ةكرشلا ىف لضفأ ىنإ ىدنع مهم شم نآل -
 ةكرشلا ىف دعقأ زياع تنك ول ..شلمكتام جيسنلا عنصم ةيلمع

 .هد لك تلمع شتنكام

 : قيفوت لاقو
 .؟ نيف لغتشتاح .؟هيإ لمعتاح دفرتت ام دعبو -
 : ىملح لاقو

 .ةتح ىأ ىف -

 : قيقوت لاقو
 لصتتب تاكرشلاو ..ةرم ةدك لبق تدفرتا كنإ شاسنت ام -

 ةكرش ىقالتاح شمو ..بغاصشم كنإ كنع فرعتياحو ..ضعبب

 ءاازؤ د
 ٠

 : ةقث ىف ىملح لاقو

 .ىقالاح -

 : عيقرلا هتوصب دمحم لاقو

 لك ىف لغش ىقالي سيوكلا سدنهملاو ءسيوك سدنهم ىملح -
 : ةتح

 : لوقي ىملح داعو

 دعي الإ ..لغش ىلع روداح شمو 0 نقم امنإ -

 : ةييصع ىف قيفوت لاقو
 تسع الم كا ا ينصت حصن هسا تيرقع كيلع تنإ“

 : ةعرسب ىملح لاقو

 .اهباحصأ انحإ -
 : امكهتم قيفوت لاقو
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 ىز ةسل دكبلا ..ديارجكإ ىف هأرقتب ىللا مالكلا قدصتب تنإ -

 : ئىملح لاقو

 ىنآل هقدصأاب ..ديارجلا ىف هأرقأ ام لبق نم مالكلا قدصم انأ -

 ىقبي تريغتا شتناك ام اذإو ..ترميغتا دلبلا نإ دكأتو ..هيب نمؤم
 .ريغتت مزال

 : امكهت دشأ ىهو قيفوت لاقو
 ؟ ةدك شم ..اهريغتاح ىللا ثنإو -

 : ىملح لاقو

 .انلك -

 : لاقو ءارخاس قيفوت كحضو

 دمحم ..ضصعب عم نيدعاق ةتالتلا انحإ ىدآ ..نأب نيم انلك -

 ..هلوقتب تنإ ىللا مالكلاب عنتقم شم انأو ..ةمرص ايندلا براض

 نيرداق شم ..ضعسب عم اوقفتي نيرداق شم ةتالت اوناك اذإ ىقبي

 لضفتو ..اوقفتي فلأ الو ةيام ىقالت ردقتاح ..دحاو لمع اولمعي

 ..انلك اهمسا ةجاح شيفام ىملح اي ىمالك عمسا ..«انلك» لوقت 1

 قو ..نسقو هسفن ىف ركقيب دحاو لك ةدراهنلا

 : ادتحم ىملح هعطاقو

 ىقبي ..نيفلتتخم انرمع لوطو ..ىنمهفت تردق ام كرمع تنإ -
 .كيأر ىتح الو ؛:ةجاح كنم بلاط شم انأ ..هد مالكلل ةمزال شيفام

 .هالابم الب هيفتك زهي وهو قيفوت تكسو
 ىرجم رييفت دمعتي وهو .هلأسو دمحم ىلإ ىملح .ثسفتلاو

 : ثيدحلا

 9؟ لمحم ا ءاتس ىزإ -

 : اكحاض دمحم لاقو

 .لوأآلا ىز ريتك شكحٍضتبام سب ..ةسيوك --

 : للدملا هنيا هنآك هيلإ رظني وهو ىملح لاقو
 ؟ ةديدج رابخأ هيف --

 » مهي ءىشالاه ؟؟8 »



 : ةشهد ىف دمحم لاقو

 ؟ هيل لأستي ..آال -

 : ىملح لاقو

 .ريتك شكحضتب ام اهنإ لوقتب كلصأ -
 : لاقو ةقلطنتملا هتكحض كحضي دمحم داعو

 ! كحضلا نزختب ..ةريدم ثس ءاتس لصأ -

 ..ةيئاث ةرم لءاستيو دمحم هجو ىف رظني وهو ىملح كحمضو
 ركذتي ىهو ةريغسص ةماستبا مستباو ..ابأ نوكي نأ عيطتسي له
 تناك امير ..بجعت ىف هسأر زهو ..ءانس هل هتلاق ىذلا مالكلا

 ىهو ادولوم رظتنتو لماح ءانس ..هتئكشم سقن ىه ءانس ةلكشم

 نأ عيطتسي ال ..هنبا ةيلوئسم لمحي نأ دمحم عيطتسي الأ ىشخت

 مث اهديلو تعنضو ىل لعشفت اذام ىردت ال ةرئاح ىهو ..ابأ نوكي

 وه هنإ ..هتلكشم سفن اهنإ ..اهنم ىرجي هتدجوف هيبأ نع تثحب

 دلوي نأ فاخيو :هنوصيو :عورشملا اذه ىمحي لوئسم صخش
 لك ةلكشم امبرو ءءانس ةلكشمو هتلكشم نإ .راهنيف .عورشملا
 ءانسو ..نييقيقحلا نيلوئسملا..نيلوشسملا نع ثحبلا ىه ءايندلا
 ..لابم ال ناستإ هنآل الوئسم دمحم اهجوز ىبتعت نأ عيطتست ال

 اضيأ مهنأل نيلوئسم نيسدنهملا هءالمز ربتعي نأ عيطتسي ال وهو
 .مهايند تسيل ايندلا نأك ..مهفاتكأ نوزهي مهو نوريسي ..نيلابم ال

 .ال ..نكلو
 .نيلابم ال سانلا لك نوكي نأ نكمي ال

 كانه نأ دبال ..مهيلإ لمحي ىذلا .هدحو وه نوكي نأ نكمي ال
 .هلثم مهلا نولمحي ..هلثم نيرتاث ..نيبالم ..اقالآ ..نيريثكلا

 .ىهقملا نم ةثالثلا ءالمزلا فرصناو

 نإ ..ىوق ناسنإ هنأب رعشي ىهو ءتيبلا ىلإ ادئاع ىملح راسو

 لعشأ ..هيلع ضورفملا راصحلا ىدحتو ..ةكرشلا ىدحت ..ىدحتلا

 .هتوق لك هيف
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 هيف لاؤس هنهذ ىلإ زفق ..لخدي نأ لبقو ..ةرامعلا مامأ فقوو
 : ىدحتلا ةنر

 ؟اركبم تيبلا ىلإ دوعي اذامل

 ..اهرظتني نل ..ال
 .ىرتم امنيس لخدو ..هقيرط ىف داعو

 .هتلكشم ءارو
 نم اعطق لوانتو رويسلسكالا لحم لخدو ءامنيسلا نم جرخو

 له ..لءاستي وهو .هتيب ىلإ ةئيطب تاوطخب راس مث ..شتودناسلا
 تالامتحا ضرعتسيو ؟ هدفر ىلع ٌقرجت له ..؟العف ةكرشلا هدقرت

 .ءىشب جرخي الو... هيلع ءاقيإلا تالامتحاو ء,دقرلا

 ..هياصعأ ىف ىرسي ىذلا رطعلا ةحئار ةتاضافو .هتقش لخدو

 .هتايح لك الميو
 .انه ةيحت تناك دقل
 هتكرت لظ نع ثحبي هنأك ,دعاقملاو ,ةكيرألا قوف هينيعب رادو

 ةدئام قوف سوبدب ةتبثم ةرييك ةقرو ىلع هانيع تعقوو ..اهفلخ
 .نيتعساو نينيعب أرقو ..ةفهلب اهطقتلاف ..مسرلا

 كيما .ىملح اي نيف تنك . .ةعاس نم رثكأ كترظتناد
 .ءاضمإ كانه نكي ملو
 ىلع اهءاضمإ تعضو ةيحت نإ ..ءاضمإ ىلإ ةجاح ىف نكي ملو

 .اهتلاسر امهب أرقي نيتللا هينيع
 .هيدي نيب ةقرولاو :ةرخاس ةماستبا مستباو
 ,ةقرولا قوف هعباصأ تجنشتو ءهابجاح دقعتو ههجو مهجت مث

 اهسقزمي ذخأ مث ..اهيف فرح لك قنخي هنأك ةوقب اهطغضي ذخأو

 .اهب هباذع قزمي ..اهعم همايأ قزمي ..ةيحت قزمي هنأك ,هيدي اتلكب

 .اهديري ال
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 دانعلا قيربو ىلاتلا مويلا ىف ةكرشلا رقم ىلإ ىملح بهذو
 .نيتدودكملا هينيع نم قلطني

 تارظن هيلإ رظني يمحر سدنهملا هليمزو .هبتكم ىلإ سلجو
 هؤالمزو ..اهب قطني نأ عيطتسي ال ةملك ةقلح ىف نأك .,ةلئاستم
 مهنم لك فقي مث ,حابصلا ةيحت هنويحي هب نورمي نوسدنهملا
 ةصق نإ ..دعتبيو ..لدعي هنكلو هشقاني نأ مهي هنأك اددرتم همامأ

 ..مهنيب ترشتنا دق ةرادإلا سلجم سيئر ىلإ هلسرأ ىذلا باطخلا

 .؟ ىملح دفري له ..نولءاستيو ..اهجئاتن ىف نوشقانتي مهلكو
 ىملح ىلإ ريدملا ىعاس لخد ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ىفو

 :اياطخ ةملسو
 دي ىف باطخلا ىلإ رظني وهو ىمحر سدنهملا سأر زفقو

 .هقنع نم علخنا هسأر نأك ؛ىملح

 هب رطيسي نأ لواحي عنطصم ءوده ىف باطخلا ىملح حتفو
 ةماستيا مستبا مث ..ةعرسي روطسلا ًارقو ..هعياصأ ةشعر ىلع

 : دهنتي هنأك لاق مث هدعقم دنسم ىلع هرهظ حارأو ..ةريغص

 .تدفرتا ..هلل دمحلا -
 : ظيغ ىف ىمحر سدنهملا حاصو
 ! حيحص بلك دالو امأ -

 هنم عمس هنأك ..ةحرفلاب ةطولخم ةشهد ىف ىملح هيلإ رظنو
 : هيلق ألمت هتماستباو لاق مث ..اهرظتني نكي مل ةئنهت ةملك

 ؟ ىتقولد الإ بلك دالو مهنإ فراع شتنكام تنإ -
 ملألاو ..نوطخاس مهلك . .هبتكم ىلع نودفاوتي ىملح ءالمز أدبو

 .ىملح عم اودفر دق مهلك مهنأك مهنويع ىف
 : ىفطصم سدنهملا حاصو

 لاقو ..ةباقنلل ىوكش الاح مدقت مزالت تنإ ..ىملح اي عمسا -
 : كحضي ههجوو ىملح

 | تريغ اذإ الإ :ةجاح لمعت ردقتاح شم ةباقنلاو ..ىنوناق دفرلا -
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 : هللادبع سدنهملا لاقو
 هملكنو «ةرادإلا سلجم سيئر ةلباقم بلطنو ضعب ملن انحإ -

 .عوضوملا ىف
 : ىملح لاقو
 لوقياحو ..مهيأر ىلع نيممصم مهنإ فراع انأ ..ةدياق شيفام -

 .ةباقنلا ىف اوكتشا مكل
 : ثلاث ليمز لاقو
 ؟ نيتكاس انحإو دقرتت كييسن ىنعي ,ةدياف شيفام ىنعي -

 : ىملح لاقو
 شذفنتي ام جيسنلا عنصم ءانب نإ مهملا ..انأ شم مهملا -

 .ةكرشلا اهازياع ىللا ةقيرطلاب
 : ىمحر سدنهملا لاقو
 قيدتيعلا فزاع تناو...ةليمتي ةكرشلا ىللا» سساح دهن قم

 نع هودعبي لقألا ىلع الو ..دفرتي نيزياع مه ام ىز شيشميام ىللا

 موقيو هبيج ىف دفرلا باطخ عضي ىهو لاق مث ءىملح تكسو
 : افقاو

 .مكيب لاصتا ىلع لضفأ ىنإ هبلطاب ىللا لك انأ -
 :: ىلطيسم نتقهملا لاق
 .لوأب لوأ رابخألا كل لوقناح انحا -
 توص ىف ددري وهو ..ادحاو ادحاو هءالمز حفاصي ىملح أدبو

 هيف عشت ههجوو ةكرشلا نم جرخو ..ركشتم ..ركشتم ..حوحيم
 امك ةوقلاب ادبأ رعشي مل هنإ ..ةوقلاب ءىلتمم هردصو ..ةحرفلا
 .نآلا اهي سحي

 دق اعيمج مهنأك .ملأ مهنويع ىفو .هفلخ نورظني هؤالمزو
 .ةجحم اودقر

 8 مهي ءىش ال الا ليزفر ل



 اهرس لمحت ..لماح ءاتسو روهش ةدالث تضم

 ..دمحم هيلع علطت نأ نود ءاهدلج تحتو ءاهنطب ىف
 .اهباصعأ نم اهتينج ىلع فاختو ..ىولتت اهباصعأو

 اهلمأ لوح فتلي ليح اهيف قرع لك نأ اهيلإ ليخي |[
 ىتح ..نانئمطالاو ..ةحارلا ىلإ ةجاح ىف اهنإ ..هقنخي نأ لواحيو
 ىتلا ةريثكلا تاريغتلا هذه اهب هجاوت نأ عيطتستو اهباصعأ أدهت

 ءىش لك نكلو ..بسحف اهمسج ىق تارييغت تسيل ..اهيلع بهت
 نم دلوت اهنإ ..ال ..ربكي اهيف ءىش لك ..ربكت اهنإ ..ريغتي اهيف
 لمألا عم دلوت ..اهنينج سيلو دلوت نأ كشو ىلع ىتلا ىه ..ديدج
 اهنأب سحت ىهو اهرمع لاوط تشاع دقو ..اليوط هيف تشاع ىذلا
 سئارعلا عنصت تناكو ..مألا لامتحا هلمتحت ءاهيبأل امأ تناك ..مأ
 امدنع حرفت تناكو ..مألا رود اهعم لثمتو .ةلهلهملا قرخلا نم
 ءهعضرت نأ لواحت اهنأاك اهردص ىلإ همضتو اهتراج نبا لمحت
 اهتناعأ ىتلا اهلامتحا ةوق تنتاكو ..ةرشع ةيناثلا ىف لازت ال ىهو

 اهبلق نم قلطني ريبك نانح ..نانحلاب امئاد ةفلغم ةايحلا ىلع
 .مألا نانح ..اهيتفش ىلع ةئداهلا ةماستبالا هذه مسريو

 ءامأ حبصت نأ كشو ىلع ىهو

 .العق مأ
 .قيقحو قحب
 لاوط ادبا ايش كلمت مل اهنإ ..هكلمت ءىش اريخأ اهل نوكيسو

 ..اهديلو كلمتس اهنكلو ..اهجوز كلمت ملو ..اهابأ كلمت مل ..اهتايح
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 سحت ..هعنصت اهنأب سحت ىهو ..اهقئاقد لكو ..اهمايأ لكب هتعنص

 لخاد هارت داكت اهنأك سحت ..موي دعب اموي اهنطب ىف ربكي هب

 هارت ..ناتبنت امهو هيعارذ ىرت ..نوكتت ىهو هحمالم ىرت ..اهنطب
 .اهلخاد ىف ايمتحم اديعس ائداه اسلاج

 ؟ ادلو نوكي له
 .تيراي
 ؟ اتنب نوكت له
 .تيراي

 اهلخاد ىف قيمع ساسحإ ..ادلو نوكيس هنأ ةدكاتم اهنكلو
 .هرسب اهيلإ رسأ نينجلا نأك ..دلو هنأب اهتبني

 نأ اهتايح لاوط تنمت دقل ..الجر ..ادلو نوكي نأ هديرت ىهو

 تلشفو ..اهلجر اهيبأ نم عنصت نأ ىف تلشف دقلو ..لجر اهل نوكي

 نم لعجت نأ ىف لشفت نل اهنكلو ..اهلجر اهجوز نم عنصت نأ ىف

 .اهلجر اهنبا
 :ادلو نتطعا :يران
 «قحتست امم رثكأ هللا نم بلطت اهنأك ءفوخلاب رعشت مث

 .سيوك انبر هييجي ىللا ..عجارت ىف سمهتف
 اذام ..هلك اهنايك علتقي فوخ ..ربكأ فوخب رعشتو دوعت مث

 هوبأو ..هيبأ ىلع دمّتعت نأ عيطتست ال اهنإ ؟اهديلو ريصم نوكيس
 تارييغتلا هذه ىتح ظحلي مل هنإ ..اهب رعشي الو ..ايندلاب رعشي ال

 اهيدهن ظحلي مل ..خفتني أدب ىذلا اهنطب ظحلي مل ..اهل ثدحت ىتلا
 مل ..ةرادتسا دادزي أدب ىذلا اههجو ظحلي مل ..نالقثي آدب نيذللا
 ظحلي مل ..اهينيع تحت قرآلا اهكرت ىتلا ءادوسلا تامصبلا ظحلي
 تناك امك اهب سحيو اهلماعي لازي ال هنإ ..ائيش ظحالي نلو ..ائيش
 هكراشتو هعم ىرجت ةليمج ةفيفخ ةريغص ةاتف ..اهجوزتي نأ لبق
 سفن شيعي لازي الو ..هلايخ هل اهروصي ىتلا صصقلا ليثمت ىف
 له ئردت ال ..دقلا ىرت نأ ادبأ عيطتست ال ..مويب اموي ..هتايح
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 | جوك مأ دوقن هعم نوكيس له ىردت ال ..هدجت نل مأ ءادغ ةهدجتس

 ؟عوجتس مأ لكأتس له ىردت ال ..اسلفم

 ؟ةايحلا هذه ىلإ اهنبا جرخت فيك
 ؟اهيف هثشنت فيكو
 ..ليحتسم

 اهلك اهياصعأب ترعشو ..اهسفت ضاهجا ىف ركفت تاديو

 اهنإ ..اهسفن تحبذ اهنأك ءاهنم فزنت اهلك اهئامدب ترعش ..دعترت
 ..اهلمأ لتقتس ..اهسفن لتقتس اهنكلو ءنينجلا لتقت نل ..هلتقت نل

 .نكلو
 ىحضت نأ اهبجاو ناك امير ..اهدلو حلاص ىف اذه ناك امير

 نآلا ..نآلا اهنبا دلوي ال ىتح ءاهفطاوع ىف ام لمجأب ءاهدغب ءاهلمأب

 ,هاعري ..هبناجي هابأ دجيو هينيع حتفيس هنأ ىلإ نثمطت نآ لبقو
 امدنع اهدلوب ىحضت نل اهنإ ..هتيلوئسم لمحيو .هيلع ىنحيو

 .هلجأ نم اهسفنب ىحضتس اهنكلو ..هضهجت

 ديرت ال ىهو ..ةميرج هذه ..مارح ..اهسفن ضهجت نل ..أل ءنكلو
 لبق هبحت ..هبحت اهنإ مث ..ةميرجب اهتمومأ تاقالطنا ىلوأ ادبت نأ

 ..ربكيسو ..شيحيس ..هلتقت نل ؟اهبيبح لتقت فيكف اهينيعب هارت نأ

 ..هل اهسفن بهتس ..لاجرلا لك نع هي ىنقستس ..اهلجر نوكيسو

 .دمحم الو ىتح ءرخآ لجر اهتايح ىف نوكي نل ..هبح ىف بهرتتس
 دادزي هنإ ..اهباذع نم الو ..اهتريح نم ءىشيب رعشي ال دمحمو

 جرخي حبصأو ..هلايخ هل اهروصي ىتلا ةصاخلا هايند ىف اقالطنا

 هنأك ..اتيش لعفي مل هنأك دوعيو ..نيموي ىأ موي دعب الإ دوعي الو

 ..هينيعب ايندلا لبقي ..احرم ..اكحاض ..هتجوز نع باغ اجوز سيل
 عيطتست 'دعت مل ..هءأارو ىرجلاو ,هتقحالم نع لمحلا اهزجعأ دقو

 نأ عيطتست دعت ملو ..ىهتني نأ ىلإ حرسملا ىف هرظتنتل بهذت نأ
 تربك دقل ..ىنغي امك ىنغتو .هلايخ لثمتو عراوشلا ىف هعم ىرجت
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 ساسحإلا سفنب سحت دعت مل ىهو ..دمحم اهايحي ىتلا ةايحلا هذه

 هديرت اهنأب رعشت ال اهنكلو ..دوعي نأ ديرت اهنإ ..اهنع بيغي امدنع

 ىذلا هلفط ىلإو .هتيب ىلإ دوعي نأ هديرت اهنكلو ءاهيلإ دوعي نأ

 دوعي نأ هديرت اهنكلو ءبيبحك دوعي نأ هديرت ال ..اهنطب ىف هلمحت

 سيل ..وه امك لازي ال دمحم بحو ..ركفي بح ..لقع هل بح ..بحلا

 .ركقي الو :ءلقع هل

 عم حرسملا ىلإ اموي ءاج امدنع اهتريح ىلع ىملح تعلطأ دقو

 ىملح نكلو ..اهسفن ضاهجا ىف ركفت اهنإ اضيأ هل تلاقو ..دمحم

 دوعت نأ وه هب اهاصوأ ام لكو ..اهسفن ضاهجا نم اهرذح دقو

 نأ عيطتست ىتح ,ةيليثمتلا قرفلا ىدحاب قحتلت نأ ..لمعلا ىلإ
 .دمحم ةايح نم ارارقتسا رثكأ ةايحلا نم ابناج نمضت

 ول ىنمتت انايحأ اهنإ ..هب نمؤتو ..ىملح مالك ىف قثت ىهو
 تجوزت دق تناك ىل ..هتجوزتو ..دمحم نم الديب هتبحأ دق تناك

 تعزج املو ..رارقتسالا تدجولو ..الجر اهبناجي تدجول ىملح
 .تيذعتو ..اهنبا ةايح ىلع

 نإ ..نئمطت مل اهنكلو ..ىملح ةحيصن ىلإ نتمطت نأ تلواحو

 هتحيصنب ىلدي هنإ ..هيلع اهقوخو اهنينج ىلع اهتفهل ىدم ردقي
 هنكلو ..تايحرسملا ىدحإ دهاشي دقاذك ..اديعب فقاو ىهو

 ىدم ردقي الو «نيلثمملا ساسحاب سحي الو «ليثمتلا ىف كرتشي ال
 .هنوناعي ىذلا دهجلا

 . ىملح فرعت نأ ليق نمو ءجوزتت نأ لبق نم ءاهلكاشم

 ,هينيع المي ىذلا ءىداهلا راقولا اذهب هيب قداص اهيلع لطأو
 : لاقو
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 .ةيلمع ىلمعت ىيأر نم انأ -

 .تقهشو
 ىل لصمياح ةيلمع تلمع ول فراع شم تنإ ..نكمم شم -

 الإ ةجاطخ هيدا ام رعبا .ةدك دعب شيعأ ردقأ اح شم .؟هبإ

 .مأ ىقبأ ..فلخأ ىنإ
 : هيتفش نيب ةحاترم هتماستياو هيب قداص لاقو

 ةسل ىتنإ ..تقولد شم سب ..اعبط مأ ىقيتاح ىتنإ امد

 ,مكسقن اومخلتاح .تقولد متفلخ ىل ..ريغص دمحمو .ةريغص

 ام دعب ..نيدعبو اولغتشتو اوبعلت تقولد متنإ ..مكبايش اومخلتاحو

 ..سب دحأو شم ةرشع اوفلخت ..اوفلخت اوردقت مكلبقتسم اونبت

 ..رتكأ ضعب عم متشعو ..رتكأ ضعب اوتمهف هد تقولا ىف اونوكتو

 هللا ايوبأ نإ عم ..انأ هد ..رقتسم ءىداه تيب ىف مكنبا ىبرتيو

 .نينس تالتب تزوجتا ام دعب الإ شتفلخام ..ىنتفغ ناك همحرد

 : ةيبصع ىف ءانس تلاقو

 .صالخ تقولد امنإ ..لبحأ ام لبق ناك هد مالكلا -

 : هقوده زتهي نأ نود هيب قداص لاقو
 تاتسلا ..ءانس اي ىد ةيلمعلا ىلمعتاح ةدحاو لوأ شم ىتنإ -

 ةلهس ةيلمع ىد ..مهدالوأ اويري اوردقي ىللا ىتح ..اهولمعيب مهلك
 .سرضلا علخ ىز ..صلاخ

 : ظيغ ىف تلاقو ءانس تفقأتو

 هنإ ىنبا ىلع شلوقتام كلضف نمو ..ىسرض علخاح شم انأ -

 .ىنبا لتقأ ةدعتسم شم انأو ..ةميرج ىد ةبيلمعلا ..سرض

 : عجارت ىف هيب قداص لاقو
 مزال ناك ىنأل ءدد مالكلا كل تلق انأ ..ءانس اي هيفوشت ىللا -

 ىفو . .امياد اهيق ىقثت مزال ةجاح هيفو ..ةحارصب ىيأر كل لوقأ

 ءسب دمحم نيا نوكياح شم كنبا ..كبنج ىنإ ىهو ..ةظحل لك

 .كزعابو ..دمحم بحاب انأ هيإ
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 .ءافس تتكسو

 عيطتست اهنأ ملعت ..اهبناجب العف فقيس هيب قداص نأ ملعت اهنإ
 نأ عيطتست نل اهنأ ءاضيأ ملعت اهنكلو ..ديرت ام هنم بلطت نأ امئاد
 هب ظفتحت نأ نآلا ىتح تعاطتسا دقو ..ةيوق ىهو الإ هيلإ أجلت
 اهنأل ..اهل همارتحاب ظفتحت نأ تعاطتساو ..طقف قيدص ..قيدصك

 ..اهتيصخش ةوق ..اهتوقي امئاد سحي ناك هنألو ..ةيوق امئاد تناك
 ناكو ..هينيع ىف قربت ىتلا ةعمللا هذه رس ملعت امئاد تناك اهنألو
 ..هتقادص نمأت نلف :ةفيعض ىهو هيلإ تبهذ اذإ امأ ..ملعت اهنأ ملعي

 .مالستسالا ىلإ

 .كلذ لك ىه ةرئاح ىهو
 .قداص مالكو ىملح مالك نيب ةرئاح

 .اهسفن عم ةرئاحو

 دمحم علطت نأ بجي اهنأ ملعت تناك دقف ءةريحلا هذه لك مغرو

 دعب هعم اهتايح نم ةفئاخ اهتكلو ..دمحم نم ةفئاخ تسيل ..ةفئاخ
 نأ عيطتست الو ,ملعي نأ دعب ءىش هنم ريغتي الأ ةفئاخ ..هغالبا

 .موي ناكو

 اهمضيو ..ةلفطك اهللدي ناك ..هيح لك اهاطعأو ..اقيقر ..اكحاض
 ..هلايخ ىف شيعي ال ..لثمي ال هنأ ةليللا كلت ىف اهيلإ ليخو ..لجرك
 .هيف شاعو .هعقاو فشتكا هنكلو

 .ريبكلا لفطلاك اهيناجب مانو
 .مكضلا ابنلاب هغلبت نأ ,ءىربلا ههجو ىف رظنت ىهو ءتررقو
 .ليللا ةيقب منت ملو
 اهعضتس ىتلا ةماستبالا دعتو ..هل اهلوقت ىتلا تاملكلا دعت تلظ

 ,نينيعلا ةاخرم .ةلجخ ىهو ابنلاب هغلبت له ..راتحتو ..اهيتفش ىلع
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 ىف ثدح مهي ال ائيش نأك ةطاسبب هل هغلبت مأ ..هردص ىف ةئبتخم
 ىتلا صصقلا نم ةديدج ةصق وه ثدح ام لك نأك ..اهتايح

 ليختت مث ..ثالثلا روهشلا هذه لاوط بذعتت مل اهناك ..اعم اهنالثمي
 هليختتو ..حرفلا نم ريطيو كحضي اسنيح هليختت ..هيلع ربخلا عقو
 نأ ىف ركفي ءامهجتم ءابضاغ هليختت مث ..هالابم الب هيفتك زهي امنيح
 نإ ..ةريخألا ةروصلا تزعبتسا انهنكلو :اهسفنت ضاهجأ اهنم بلطي
 نأ عيطتسي ام لك ..دحلا اذه ىلإ بضغي نأ هتعيبط نم سيل دمحم
 هتليخت امدنع اهبلق عقوو ..اهنم ىرجي ىأ ..هالابماللا وه هيلإ.لصي
 .هنم تلمح اهنأ درجمل اهنم ىرجي

 .حايصلا ىف هينيع دمحم حتفو
 ةماستبا مستياف ..اههجو لكي هيلإ رظنت هقوف ةينحم اهآرو

 ىلإ اهبذجو ..سمشلا ءوض نع راتسلا حيزي هنأك ةقرشم ةريبك
 5 : سمهي وهو هردص

 ا .ىتبيبح اي ءانس -
 نيب ة ةميدنم اخياعلو اههدجو نم ناكم لك ىف اهلبنقي دخل مذ

 :ملخ نم تل ةتاكاوتات ةتودنصو نسموي داعو : .اهرعش تايط

 .ىلبق ىحصت ةرم لوأ ىد -
 : هدخ ىلع اهيتفش قصلت ىهو ءانس تلاقو
 .ىحصت امل كاينتسم تنك -

 : لاق

 ؟ هيل شينتحصامو -
 : تلاق

 .ىلع شتنهام -

 نم ناكم لك ىف اهلبقي داعو .ةوق ىف هردص ىلإ اهمضو

 .اههجو
 : هيتفش نع اههجو دعبت ىهو تسمشهو
 .كل اهلوقأ ةزياع ةجاح هيف ..دمحم اي ةيافك -

 : اهلبقي لازي ال وهو لاق
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 ؟ هيإ -
 : تلاق ا

 ؟ كل لوقأ --

 .ىلوقق - : ههجو ألمت هتماستباو اهيلإ رظني ىهو لاق
 : تلاق

 : كحضي ىهو لاق
 ؟ هينعب كعمسأي انأ وه --
 : تلاق

 .ىل صبتب تنإ ام لوط ملكتأ ردقاح شم ..كينع ىبخ ..ال --
 .هتماستبا ىف امهيفخي هنأك هينيع دمحم ضمغاأو

 ضيفخ توص ىف تسمهو .هينذأ نم اهيتفش ءانس تبرقو
 : ةعرسبو

 .لماح انآ -
 : لاقو هيتيع دمحم حتفو

 مث .هتلذب ىذلا عئاضلا دهجلا ىلع مدنت اهنأك ءانس تدهذتو

 : ةريغص ةماستبا مستيت ىهو تلاق

 .ىنات ضمغ بيط -

 لك ىلع طغضت ىهو تسمهو ,.هنذأ ىلع ىنحنت ءاتثس تداعو

 : قرح

 .لماح ..اتآ -

 : ههجو لك ىف قلطنت ةشهدلاو لاقو هينيع دمحم حنّتفو
 .لوقعم شم -
 ءاهنيلع هدي عضوو ءاهنظب ىلإ هانيع ثهجتا ةيدارإ ال ةكرحيو

 : لاقو
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 ؟ ءانس اي حيحص -

 : ءايح ىف تلاقو

 .دمحم اي حيحص -

 : حيصي وهو «ريرسلا قوف افقأو زفقو
 ا
 : اهيلق ألمت اهتكحضو ءاتس تلاقو

 .ةدك شم ..يلع ىفارب -

 : حرف ىف دمحم لاقو

 .انأ ىلع ىقارب ..أل -
 : اهينيعب هليقت ىهو ءانس تلاقو
 .بأ ىقبتاح كنإ اهانعم ..هيإ ةدك ىنعم فراع تنإ -
 : لاقو روفولا لجرلا رهظم ذختاو هتماق دمحم دشو

 :اعيط :اعيط:-
 لاقو ءءانس نطب مامأ هتبابس عفرو ءريرسلا قوف نم لزن مث

 : بألا ةجهل ىف

 : هينيع ألمي حرملاو دمحم درطتساو ..ءانس تكحضو

 ؟ مالكلا عمس -

 : معاتس تلاقو

 .توم كنم فاخيب هد -

 : دمحم لاقو

 .ةدك ىنيرو -

 : لاق مث ءءانس نطب ىلع هنذأ عضي ىنحناو

 .صلاخ بدّوؤم دلو هند -

 : تلاقو دمحم هجو ىف ترظن مث كحضت ءانس تداعو

 انحإ نإ شاسنتام تقولد نم شوحن ىدتبن مزال انحإ -
 .ةتالت ىقبناح

 لازي ال وهو لاق مث .ءىجوف هنأك ةشهد ىف دمحم اهيلإ رظنو
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 0 بألا رود لثمي

 .ىوق مهم هد شيوحتلا ..ىرورض -
 : ملحت اهنأك ءانس تلاقو

 اهلمعأ اح ةولح ةجاح لك ..ةجاح نسحأ هل لمعأ ةزياع انأ -

 20 حرم ىف الئاق دمحم اهعطاقو

 لكل لوقن حورنو ..ىسبلا ىموق ..هيب لفتحن مزال انحإ -
 , .ساتلا

 نكت مل ةحرف ءانسو ..امهيايث نايدتريو نالستغي نانثالا ماقو

 وحن هتيلوثسمب الو ..هسفن ىحن هتيلوئسمب ساسحإلا ىلإ ةجاح
 هذه هدشتسو .هنبا وحن هتيلوئسمب سحيس هنكلو ..هتيبو هتجوز
 .سانلا لك اهايحي ىتلا ةايحلا ىلإ ..عقاولا ىلإ ةيلوئسملا

 دمحمو ..ةضهنلا حرسم ىلإ امهقيرط ىف سيبوتوألا ابكرو
 توص ىف ملكتيو ..داج ههجو ..روقولا بألا رود لثمي لازي ال
 هدشيو ..دالوألا عوضوم ىف راوحلا رصحي نأ لواحيو ..ظيلغ
 ..ةعماجلاو ..هنيا اهيف ملعتيس ىتلا ةسردملا ىلإ لصي نأ ىلإ هلايخ
 نم بناجب سحي تقولا لاوط هنكلو ..لثمي ىهو كلذ لكو ..ى ..و
 ىلع فحزيو دوعي ليقثلا ءىشلا اذهب سحيو ..هيلع درمتي هلقع
 ىذلا بألا رود ىف جمدني نأ عيطتسي ال هنأ هيلإ ليخيو ..هردص
 .ليقت رود هنإ ..هلمي

 حفاصي ىولع دمحا لثمملا مدقتو .ةضهنلا حرسم ىلإ الصوو
 : لاقو لعتفم لاعت ىف هدي هل دمف ءادمحم

 .موي لك نم رتكأ ..ادج مارتحاب ىلع ملس -
 : ىولع لاقو
 ؟ هيل -
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 : ةمظعلا رهظم ذختي ىهو دمحم لاقو
 .روهش تس دعب بأ ىقباح ىتأل -
 : ىولع حاصو
 .بأ اي كوريم -
 : حيصيو ءاهحفاصي اهدي زهي ءانس ىلإ تفتلا مث
 .مأ اي كوربم -
 ءانسو دمحم لوح اوعمجتو .ةقرقلا دارفأ نيب ريخلا رشتناو

 ءانس ىلإ ىقوش سودرف ةلثمملا تتفتلاو :نيتنهم نيحئاص
 : ظيغ ىف اهل تسمهو

 .ةيوش ىتتست ىتنك شم -
 : دمحم حاصو

 .ةسويسب اولكات مكلك -
 ,حرسملا لخدم بناجب فقي ىذلا ةسوبسبلا عئاب ىلإ ىرج مث

 .اهب داعو ءاهلك ةسوبسبلا ةينيص هتيرع قوف نم لمحو
 : تلاقو ءانس ىنيع ىق عزجلا قلطناو
 ؟ شوحن اننإ انقفتا شم اذحإ ..دمحم -
 نم ةدئام قوف ةسوبسبلا ةينيص عضو ..دمحم اهعمسي ملو

 ةقرفلا تالثممو ىلثمم لك اهلوح عمجتو رواجملا ىهقملا دئاوم
 .مهعباصأب اهنومهتلي

 .اهينيعب مهقنخت اهنأك مهيلإ رظنت ءانسو
 ,ةميلولا تهتنا نأ دعب دمحم نم ةسوبسبلا عئاب برتقاو

 :سمشقو
 .ناتسأ اي صنو هينج نيذتا باسحلا -

 .هباسح عئابلا لوانو هبيج ىق هدي دمحم عضوو
 .اهبادهأ نيب ةقلعم عومدلاو ,ظيغلا نم نققحم ءانس هجوو
 ملع اهدنع هنم تقلطنا ىتلا ةحرفلا هذه لك ..ريغتي مل دمحم نإ

 ..اديأ ريغتي نل امير ..هنم ائيش ريغت مل ءابأ حبصي نأ كشو ىلع هنأ
 .اهيلإ داعو ,ةقوربلا نم دمحم ىهتنا نأ ىلإ ءانس ترظتناو
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 : ديرف دمحم عراش ىف ناريسي امهو هتلأسو

 ؟ دمحم اي ماك اناعم -
 ىف لاق مث ءدوقن نم هيف ام جرخأو ءهبيج ىف هدي دمحم عضوو

 : حرم

 .شرق نيرشعو ةسمخ اناعم -
 : ةرخاس تلاقو ءاهيفتك ءانس تزهو
 .نيسيوك -

 ه6
 ..تكست نأ عيطتست دعت مل ..دمحم ىلع روشت ءانتس تأدبو

 ..اهقوقح عايض ىلع تكست تناك دقل ..لمتحت نأ عيطتست دعت مل
 ديرت اهنإ ..اهنينج قوقح عايض ىلع تكست نأ عيطتست ال اهنكلو
 عنصت نأ ديرت ..ةرقتسم ةثداه ايند ..اهايند ريغ ايند هل عنصت نأ
 فقت ىتلا ةزوزهملا ضرألا هذه تسيل ..اهيلع فقي ةبلص اضرأ هل

 .ىه اهيلع
 ..همحرت دعت مل ..اهحاحلإ ىلع رصتو ..دمحم ىلع حلت تأدبو

 نأ عيطتست دعت مل ..اريبك الفط هريتعت دعت مل ..هيلع قفشت دعت مل

 هنإ ..رشبلا قوقح قوف اقوقح نانفلل نأو نانف هنأب اهسفن عنقت
 وهف اناتف ناك اذإو ..الجر نوكي نأ بجيو لجر هنإ ..الفط سيل
 عقاو هل ناسنإ ..ناسنإلا ةيلوئسم لمحتي نأ بجي ..ناسنإ اضيأ
 لمحي نأ هيلع متحي عقاو ..هلهاجتي ىأ هنم رفي نأ عيطتسمي ال
 .اهب ريسيو ةايحلا

 هديرتو ..جاوزألا ةيقب دوعي امك .تيبلا ىلإ دوعي نأ هديرت ىهو
 ددحي نأ هديرت ..تويبلا لك ىف ثدحي امك ةينازيم تيبلل عضي نأ
 لابقتسال ادادعتسا هرفقوت اغلبم ددحيو ..اصاخ اقورصم اهل

 قفتيو ..تباث بترم ىلع ةقرفلا ريدم عم قفتي نأ هديرتو ..لفطلا

 .امهجاوزب
 ىف نزحلاو ..انيح مالستسالاب ةروثلا هذه لك هجاوي دمحمو
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 ىف ىذلا لقطلا لبقيل دوعي ..دوعي هنكلو ..اهنم ىرجي انيحو ..هينيع
 ..اهتابلط لك ىبلي نأب ءانس دعي مث ..قداص نانح ىف هلبقي ..اهنطب
 عقاولا نإ ..عقاولا ىف شيعي نأ عيطتسي ال ..عيطتسمي ال هنكلو

 دوعيف ..هسافتأ متكيو هعولض مطحي قيض نجس هل ةيسنلاب

 ائيرج دعي مل ..ناك امك ارح دعي مل هلايخ نكلو ..هلايخ عم قلطنيو
 قلحي الو ضرألا ىلع ىشمي ال ءاوهلا ىف قلعم هنإ ..ناك امك ايهال

 هانيعو ..قيضت ةحرملا هتماستميا .. بذعسم ..شاح ..ءامسلا ىف

 ىف برشي أدب دقل ..اريشك برشي ..برشيو ..ناليذت ناتكحاضلا

 هتف ىتح ..عقاولا قيطي هلعل وأ ..هلايخ درتسي هلعل ..اضيأ راهنلا

 موقي ىذلا رودلا تاملك اهيف ىسنيو ..حرسملا يلع هنأ اهيف ىسني
 تلسنت هحور نأب سحب ..عله هياتنيف ..تاظحللا هذهب رعشيو ..هي

 ..ىرجيو ..حرسملا قوف نم جرخيف ..هنايك دقفي هنأب سحي ..هنم
 .رثكأ برشيو ..برشيل ىرجي

 : اسلفم ارومخم اهيلإ داع دقو ءانس تخرصو

 انأ ..صالخ ..ىننجتاح تنإ ..لجار شم تنإ ..شسحتيام تنإ -
 .كاقياط شم

 .هينيع امي ليلذلا ىسألاو ءاتماص اهيلإ رظني دمحمو
 . ءانس تحرصو

 .كهركاب ..كهركاب انأ -
 .ظيغ ىف ..لغ ىف ..اهب هتفذقو ,ريرسلا ةداسو تعقر مث

 ةماستيا مستيا مث ..اتماص ههجو ىلع ةداسولا دمحم قلد و

 ..اهنطب ىلإ رظنو ..ادبأ لبق نم ههجو ىلع اهرت مل ةنيزح ةريغص
 عادولا هنبا عدوي هنأك ةيناح ةنيزح ةرظن ءاليوط اهنطب ىلإ رظن
 .جرخو ..ريخألا

 .دعي ملو
 .ىفتخا
 .حرسملا ىلإ بهذي ال هنإ
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 .ةيسابعلا ىف هتيب ىلإ بهذي الو
 .ىهقملا ىلع ددرتي الو

 ؟بهذ نيأ ىردي دحأ ال

 اهجوزو هتخأو ..هنادجي الو ..هنع ناثحبي قيفوتو ىملحو
 ىذلا :دبعيلا ناحونلا تيبلآ ىف اهدحو نكيت ءانسو .:هنع ناني
 ىف دشيو ..اهنتمطيل اهيلع ددرتي ىملحو ..اهتيب هنأ ادبآ رعشت مل
 .قيفوت نم اهضرتقي ةليلق ادوقن اهل كرتيو ..اهربص

 .عوبسأ ىضمو
 ,ديكأ مزح تارامأ اههجو ىلعو ,حابصلا ىف ءانس تماقو

 ىفو اهمدقتي اهنطبو ..تيبلا نم تجرخو ..ةليلقلا اهبايث تعمجو
 وأ ..اهعم ىكيي هناك ءاهنطب ىف اهصفري نينجلاو ,عومد اهينيع
 .اهل ىكبي

 .جوزتت نأ لبق هيف ميقت تناك ىذلا نويسنبلا ىلإ تبهذو
 ..تعفرو ءرواجملا رئاجسلا عئاب ىلإ تهجتا ءلخدت نأ لبقو

 .هيب قداص مقر تبلطو نوفيلتلا ةعامس
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 ىذلا نويسنبلا ىسف ءانس روزيل ىملح بهذ
 قوف اهلك ايندلا الماح امومهم ريسي ..هيلإ تلقتنا
 اذه لك لمحي الأب هسفن عنقي نأ لواحي ..هسأر

 اقلطنم ريسيو هسأر قوف نم ايندلا ىقلي نأ ..مهلا |[
 اذامل ..عيطتسي ال اذامل ىردي الو ..عيطتسي ال هنكلو ..ايهال
 هتدارإ الب لقألا ىلع ؟ةدارإ الب ريست ايندلا كرتي ال اذامل ..ىلابي ال
 نوبرشيو نولكأي ءسانلا شيعيسو ..هنودب ريستس دبال ىهو ..ىه
 ..ةايحلا ىف نوريسي ..نوتوميو نوضرميو ءنودعسيو نويذعتيو
 هسفن لمحي اذاملو ..هسفن بعتي اذاملف ..ادبأ ريسلا نع اوفقوتي نل
 . لمحي مهضعب سانلا قلخ له ..اذكه قلخ له ..تايلوئسملا هذه لك

 ,ةايحلا عراصي مهضعب ..مومهلا نم ىفعم مهضعبو ,مهلا

 عمسي امك اهب عمسيو ءديعب نم ةعراصملا ىلع جرفتي مهضعبو

 لك ..مهلا لمحي ال نم مهلك رشبلا ىف سيل ...ةايحلا ةيلوئسم نم

 امه نولمحي نيرخآو ..اريغص امه نولمحي اسانأ كانه نأ كلانه ام

 ريغص مه كانه سيل ..دحأو امئاد مهلا نإ ..اضيأ ءال ..نكلو ..اريبك

 همه نأ دقتعي ريغصلا مهلا بحاصو ..ةريبك مومهلا لك ..ريبك مهو

 نوبرهي ..اهل نوملستسي ..اهب نوقليف ..مهمومه لمح نع نوزجعي
 اديعب قيلحتلا ىف ىلاغ امهم ءالثم دمحم نأ ..ةعراصملا ةيلح نم

 ىلع ريسلا ةيلوئسمب رعشيو ..ضرألاب رعشي هنأ دبال «ضرألا نع
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 زجعا هنكلو ..ءامسلا ىق نيسي نأ عيطتسي ال هنأ ملعيو ..ضرألا

 ..ىرجي ..برهي ..رقيف ..هزجعب رعشيو ..ضرألا ىلع ريسي نأ نم
 وهو ءءايوقألا مه ضرألا مومهو ءمومه نوهجاوي نوقبي نيذلاو
 لمح ىلع رداق ىهف هتوقب رعشي هنألو ..ىوق هنأب رعشيو يوق
 .مهلك سانلا مومه لمحل ناعستت هيفتكي سحي ..مومهلا

 .ىوق هنإ

 ىردي ال هنأ هبذعي ام نكلو ..هتوقب نمؤي ال هنأ هبذعي ام سيلو
 ىردي ال ..هلكاشم اهب لحي فيك ..اهلغتسي فيك ..هتوق هجوي نيأ
 وه هبذعي ام نإ ؟هلوح نم ةايحلا ةلكشمو .هتايح ةلكشم لحي فيك

 فشتكي ملو ءقيرطلا فشتكي مل ..دعب امهقشتكي مل هنإ

 هجو تبلق ىتلا ةروثلا هذه لك ..هلوح ثدحي ىذلا اذه لك ..ةقيقحلا
 لكو ..هئطاوش ىلإ تلصو ىتلا ةديدجلا جاومألا هذه لكو ..رصم
 .ةقيقحلا الو ..قيرطلا فشتكي ملو ..اذه لك ..هأرقي ىذلا مالكلا اذه

 ةطمغلم ,ةنيمس ةديس بابلا هل تحتفو ..نويسنبلا ىلإ لصوو
 ..ةوسق اههجو ىلعو ..حقو دحت اهينيع ىف ..قيحاسملاب هجولا
 هتحت نم ىدبتل همك عفرتو «ةيناباي موسر هيلع قرزأ ءابور» ىدترت
 ,ءانس نع اهلأسو ..هنزت اهنأك هيلإ ترظنو ..بهذلا اهرواسأ

 ..هي هعفصت اهنأك ءاهييجاح دحأ تعفرو :ةرخاس ةماستيا تمستباف

 ىف لوقت ىهو ءهيلع ترقنو ؛ةلاصلا ىلع لطم باب ىلإ تهجتا مث

 .ءانس ا ..مادم اي اى

 ةاع تدرطتساو ءنال ءاستت اهانيعو ,بايلا ءاتس تحتفو

 : ةلئاق نويسنبلا
 .دحاو -
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 هيلإ تجرخو «ةريبك ةماستبا تمستباو ىملح ىلإ ءانس ترظنو
 اهنطبو ءربماشيد بورلا هقوف نمو مونلا صيمق ىدترت ىهو
 : ةقداص ةحرف ىف تسمهو ءاهمدقتي لماحلا

 .ىملح الهأ -

 .امهقلخ بابلا تقلغأو اهتفرغ هب تلخدو هدي نم هتيذج مث
 نم ريرس .هيلع بيرغ ملاع ىف لخد هنأك هلوح ىملح رظنو

 ..ةريغص ةآرم هردص ىف ميدق بالود ناكرألا دحأ ىفو ..ديدحلا

 ةفاح قوف ةاقلم بايثو ..شقلا نم دهقمو ..ةريغص ةدئامو
 ةريح ..هينيع ىف ةريحلا تعفتراو ..ءاذس ىلإ رظن مث ..ريرسلا

 ءاهتع هينيع ىفخأف ,ءانس اهحملت نأ ىشخ هنأ ةجردل ةريبك

 .ههجو ىطغت كابترالا نم ةباحسو
 .اهفرعي ىتلا ءانس تسيل اهنأ هيلإ ليخ

 .ةيرطملا تيب ىف ميقت تناك ىتلا ءانس تسيلو
 ءاهرمع نم نيثالثلا ىف اهنأك ىدبت ..تخاش اهنأك ىدبت اهنإ

 نم تفتخا ةيفاصلا ةرظنلا هذه ..ةرشع ةعساتلا رمع ىف تسيلو
 تحبصأ ءاهينيع نم لطت تناك ىتلا ةقيقرلا ةماستبالا هذه ..اهينيع

 لامهإ امهيف حبصأ اهتاتفلو اهتيشم ..ةحراج ةأرج اهيف ةقاج
 .ءانس دعت مل اهنأك ..ءىش اهمهي دعي مل اهنأك ..خارتو

 ءاهب طيحي ىذلا وجلا ريغتي نأ ىقكي مأ .ءالعف ءاتس تريغت له

 هذه رظنمو نويسنبلا حير ناك امبر ..تريغت اهنأ هيلإ ليخي ىتح
 .تريغت ءانس نأ دقتعي هالعج ناذللا امه ,بابلا هل تحتف ىتلا ةأرملا

 ةياحسو .شقلا دعقملا ىلع سلجي وهو اهيلإ رظني داعو
 ةماستبا اهل مستبي ىهو لاق مث .ههجو ىطغت لازت ال كايترالا
 : ةزوزهم

 ؟ هيإ كرايخأ -
 : اهيمدق ىلإ رظنتو ريرسلا ةفاح ىلع سلجت ىهو تلاق
 .انأام ىر ..ةجاح الو ع
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 : ةفهل ىف لاقو
 ؟ شيتلغتشا ام -
 : تلاق

 عم تحرو :ءىنطب هيب ىبخأ ناشلع هيسروك تسبل ..ادبأ -
 لاقو ..تحتل قوسف نم ىل صبو ..ةقرفلا ريدم تلباقو .هيب قداص
 .لغتشأ ام لبق ةيوش ىنتسأ نسحألا نإ هيب قداصل

 : تلاق مث :ةيريتسه ىف ءانس تكحضو
 .لاوشلا ىز ىلكش ناك ةقيقحلا -
 : اهيلإ رظني ال ىهو لاق مث ةهرب تمص ..ىملح كحضي ملو
 ؟ ريتك هيب قداص ىفوشتب ىتنإ -
 : تفاخ توص ىف تلاقو ءانس تدهنتو

 | .ةويأ -

 قداص هركي هنإ ..ههجو دردزاو ءىملح ردص ىف ظيغلا قلطناو
 نئمطي نأ اريثك لواح دقو . .دمحم عم ةرم لوأ هآر ذنم ههركي . .هةبب

 قاربلا .عونلا اذه ىف قثي نأ عيطتسي ال هنإ ..عطتسي مل هنكلو ..هيلإ
 .عمال ناهدب نوهدم هنأك قربي هيف ءىش لك .سانلا نم

 .ىملح تكسو
 : هسأر ىف ام تفشتكا اهنأك تلاقو ءءانس هيلإ ترظنو
 .دمحم قيدص هرايتعاب هفوشاب انأ -

 : ةدح ىف لاقو نيتبضاغ نينيع ىملح عفرو
 هةوتح ملا قيد نوكر نك: شم هد قران عز ىللا د

 هرمعو ..هيلسيب ناك ..سب هيلع جرقتيب ناك ..دمحمل قيدص ناك ام

 .كل قيدص نوكياح ام
 : اهردص قوف اهساآرو ءانس تلاقو
 ..ةيعقاو ةدحاو تيقب صالخ انأ ؟هيإ لمعأ ىنزياع تنك ىنعي -

 .هل ةجاتحم انأو ..ىنمدخي ردقي هيب قداصو
 ىتح هتوص ىلع رطيسي نأ لواحي وهو ادتحم ىملح لاقو

 : ةفرغلا جراخ جرخي ال
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 ةفصرألا عوتب تاتسلا ..نييعقاو سانلا لك ..ةيعقاو هيإ ىنعي -
 تلاآس ىل ..نييعقاو مهذإ مهسفقن نيركاف ؛سيناوفلا تحت اوفقيب ىللا
 كحضتتو اهسفن بعتت د ام لدب . .ةيعقاو اهنإ كل لوقت تاح مهتم ةدحاو

 هتإ هسفن ىف ركاف ىمارحلا ..ةحارصب مهلماعتب ..ةلاجرلا ىلع
 ,شرق نيرشع بسكي ناشلع راهنلا لوط بعتي ام لدب ,ىعقاو
 ىقبي دحاولا مهم شم ..هينج نيسمخ قرسي حوريو ىعقاو ىقبي
 عماجلا خيش ..هيف شيعي ىللا عقاولا راتخي هنإ مهملا امنإ ..ىعقاو
 ىللا عقاولا راتخا هضرب ىمارحلا ..هيف شيعيب ىللا عقاولا راتخا

 : اهانيع تعملو اههجو رمحأ دقو ءانس تلاقو
 ةدك ىلع شلوقت ام ..ةيمارح الو ..فيصر ىلع ةفقاو شم انأ -

 ..ىدم ىرج ام ىزوج ةياغل ريتك تلمحتسا ةدحاو انأ ..كلضف نم

 ؟ ' ىنطي
 قاقشاب' اهيلإ رظني وهو ىملح لاقو .

 دمحم رطاخ ناشلع شم . .ءانس اي كبنج فقاو امياد تنك انأ -

 نم رتكأ كرطاخ ناشلع نكمي ..نامك ىتنإ كرطاخ ناشلع سي
 ..كتوقب بجعم ..ىكيب بجعم ىرمع لوط اثأ ..دمحم رطاخ

 : اهينيع ىف عملت عومدلا نم ةقبطو ءانس تلاقو
 قداص ةفراع انأ ..شتطلغ ام ىنقدص ..ىملح اي شتطلغام انأ -

 .نئمطا ..ةجاح ىنم دخاي شردقي امو ..سيوك هيب
 : نانحب ىملح لاقو
 ..دمحم رطاخ ناشلع شم ..امياد ىكيلع نئمطأ زياع انأ -

 ىتنإ ام رتكأ ماك كسفن نع ةلوكسم ىتنإو ..كنبا رطاخ ناشلع

 .ةجوزك كسفن نع ةلوئسم
 ..هاوق ديعتسي امهنم الك نأك .:ةريصق تمص ةرتف امهنيب ترمو

 : دهتتك ىهو ءانس تلاق مث
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 ؟ دمحم نع رابخأ شيفام -
 : امستبم ىملح لاقو
 .ةيردنكسا ىف هوفاش سان هيف -

 : حرفت نأ نود تلاقو
 ؟ ىثمإ عجرياح شلاق اه -
 : هتماستباي اهيساوي نأ لواحي وهو ىملح لاقو
 ال

 : طخس ىف تلاق

 .ىتقلطي ناشلع ..سب ةدحاو ةجاح ناشلع عجري هازياع انأ -

 : هتاسل ىلع هبلقو ىملح لاقو
 ..سيغتم عجرياح دمحم نإ قثاو انأ ..ءانس اي ةدك شيلوقتام -

 .توفتاح ىرورضو ..اهيب رميب ىللا ةمزألا فراع انأ ..ىنات ناسنإ

 : رارصإ ىف ءانس تلاقو

 ىد «:ةمزأ شم ىد ..اديأ ريغتي دمحم نكمم شم ..نكمم شم -
 .ةدك هتعيبط

 : ىملح لاقو

 شيركفتام ..تقولد رارق شيدخت ام كنإ ءكنم هبلطاب ىللا لك -
 .هاعم ىدعقتو ءهيفوشتو دمحم عجري امل الإ قالطلا ىف

 .ةرخاس ةماستيا اهيتقش نيدو اهفتك زهت ئهو ءانس تلاقو

 ىف ركفاب امنإ ..دمحم ىف شركفبام ..ةقيقد لك ىف ركفاب انأ -

 .ىلبقتسم ىف ..ىسفن
 : ىملح لاقو

 فقوو ..اهيتفش نيب لازت ال ةرخاسلا ةماستبالاو ءانس تتكسو
 : اهحفاصي ىهو لاقو ءفرصنيل ىملح

 اهاذياع نتنإ ةجاح ىأ نكوجرا ءءانس اي ىكامم امياد انآ +

 : هي ثيشتت اهنأك ءانس تلاأقو
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 .ةيوش كيلختام -
 : لاق

 .,لغش ىدنع لصأ -

 : ةفهل ىف ءانس تلاقو
 ؟ لقش تيقل -
 : اهحاض لاق -
 .لغش ىدنع هضرب امنإ ..ةسل -

 هوه

 نل هنإ ..ردصلا ضوبقم ىهو نويسنبلا نم ىملح جرخو
 قداص نم اهذقني نأ عيطتسي نل ..ءانسل ائيش لعفي نأ عيطتسي
 نأ عيطتسي نلو ..نويسنيلا اذه نم اهذقني نأ عيطتسي نلو ..هيب
 نمضي نأ عيطتسي نلو ..اهل احلاص اجوز هلعجيل دمحم نم ريغي
 ..مالك ..اهحصني نأ وه هلعفي نأ عيطتسي ام لك ..اهنبا ليقتسم اهل
 اهنإ ..اهذقني نل ..مالكلا اذه اهعفني نلو ..اهينذأ هب المي مالك
 ىتلا ىه ..اهسفن مدهت ىأ ..اهسفن ذقنت نأ عيطت ست ىتلا اهدحو
 .اهتدارإو اهلقع اهعمو ..اهدحو ..ةكرعملا ضوختس

 هيمدقب ضرألا قديو ..هزجع نم برهي هنأك هاطخ ىف عرسأو
 .ءانس نع هتيلوئسم هسفن نع ضفني هنأك

 لك ىلإ هلقع لك ىلإ ةجاح ىق ىهو .اريبك المع ..المع همامأ نإ
 1 .ههابتنا

 نع ثحبي نأ لواحي ال ىهو :ةكرشلا نم ىملح دفر نأ ذنمو 1.
 اهذخاي ىتلا تاهينج ةرشعلا ىلعو هرخدا امب شيعي هنإ ..رخآ لمع

 ناك ىتلا ةكرشلا ةبراحمل هطاشن لك ىطعي مث ..رهش لك همآأ نم
 ىلع موي لك ددرتي ناكو ..جيسنلا عنصم ءانب ىلوتت ىتلاو اهيف
 ىهاقملا ىفو ..مهتويب ىف مهلباقي ..ةكرشلا ىف نيسدنهملا هئالمز
 مهنم عمجيو ..نوفيلتلا ىف مهب لصتتيو ..اهيلع نوددرتي ىتلا
 .عورشملا رابخأ

 ديؤت اهلك ..ذيفتتلا ىف شغلل ةكرشلا ةين ىلع لدت اهلك رابخألا
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 .ثكيقنتلا

 تاساسألا تعضو دق ةكرشلا نأ نيسدنهملا نم عمس نأ ىلإ

 نمااهركاس ب لك ةكرشلا نهم نأ هاتعم دحر قىرفلا اذه نإ
 .ءاطعلا ةميق

 كلذ مرو . .هتثوقرعي نيسدنهملا لك . .احضاو شفلا اذه ناكو

 :ةيفنتلا ةبتقارعو فلكخلا عوستلا ةنسس لم نستوم هيلع تكس ذقت
 .ضبقو ..تكس

 ةسسؤم ةرادإ سلجم سيئر ةلياقم ا

 دلت لل كل هيكدوت ثلا ةميرجلا ليصافت لكي سامح

 ؟ ةكرشلا ىف سدنهم كتدايسو -

 ::ناهفتا ىف لع لاقو
 .تنك ..ال -

 ءىش ال نأ فشتكا هنأل :ةحار ىق ةرادإلا سلجم سيئر مستباو

 : دورب ىف لاق مث ..مهي

 انحإو ءدد عوضوملاب ةركذم مدقت كتدايس ردقت لاح لك ىلع -

 ىللا ءاطعلا ىلع ضرتعا تلواح ىنأل ..ةكرشلا نم تدفرتا انأ -
 ..عنصملا ذاقنا ىنمهي هنأل كتدايسل ةدراهتلا ىاج انأو ..هتمدق

 ةسسؤم كلم نكل :..ةكرش كلم الو...صخش كلم شم: هذ: عتصتلا
 -.ق ..مهلك سانذلا كلم ىتعي ..ةماع

 : الكاق ةرادإلا سلجم سيئر هعطاقو
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 :ةركذم

 دقتعي ةرادإلا سلجم سيئر نإ ..سئاي ىهو اهموي ىملح جرخو
 نم ققحتي نأ لواحي نلو ..هتدفر اهنآل ةكرشلا ىلع دقاح هنأ
 .ةركذم هل مدق ول ىتح .همالك

 ريتركسلا ىلإ هديب اهملسو ..ةركذملا بتك كلذ مغرو

 .ءىُك ثدحي ملو

 .وه امك عنصملا ىف ريسي لمعلا لظ
 ةلآلا هذه فقوي نأ عيطتسي نل ..اثيش لعفي نأ عيطتسي ال وهو

 .هلك انلبقتسم لتقتل رودت ..ةميرج ىنبتل رودت ىتلا ةمخضلا
 0 مدمعإ ميقت 5 0 نأ .نوسدنهملا هؤالسمز هغلبأو

 .لوقعم شم
 .ةأرج هذه

 .هؤانب متي نأ دعب امايأ دمصي نأ عيطتسي نل عنصملا اذه نإ
 .ةقيقحلا باب نع ثحبي ..قيرطلا نع ثحبي نونجملاك رادو
 .ىموقلا داحتالا
 عناصملا ذاقنا هتمهم تسيل ..ىموقلا داحتالا ىلإ بهذيس معن

 نييالملا ةمهم اهنكلو هدحو هتمهم ىه ةلواقملا تاكرش شغ نم
 ىموقلا داحتالا مهمضي نيذلا

 ةنجللا كرتيو ..ىموقلا داحتالا ةنجل مامأ هدنع ام لك عضيس

 .هريمض حيريو ..حاتريو ..نيلوئسملاب لصتت
 .ةنجللا سيئر ةلباقمل ادعوم ددحو

 بايش نم اباش ناك ريبك ماحم ..نامز نم هفرعي ..هفرعي هنإ

 ..ائيرج ناك ..هتينطو ىف اسمحتم ناكو ..ةروشلا لبق دفولا بزح

 تماقو ..ةروثلل بعشلا ىدانيو ..كلملا مجاهيو ..فحصلا ىف بتكي

 لاعلادبع ميلعلادبع ذاتسألا نكلو ,هيدفو ةروثلا نكت ملو ..ةروثلا

 ىف هسفن حشر مث . .ريرحتلا ةئيه لاجر دحأ ناكو . .اهل سمحت
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 عم هدعوم قحليل ءهريس ىف عرسأ مث ..هتعاس ىلإ ىملح رظنو

 ةرامع ىف ةقش ..ىموقلا داحتالا ةنجل رقم ىلإ ىملح لصوو

 ىلع هناك هدي: قود ةسار لاما دقو اهتم نعقم ىلع نسلاتج ةافسلا
 نوباصلا ةحئار هألمت :بيجع ءوده ..رخآ دحأ الو ..مونلا كشو

 هنأك ههجو ىف رظني ىهو لاقو ءىعاسلا مامآ ىملح فقوو
 : هرهذي

 .دوجوم لاعلادبع ذاتسألا -

 درطتساو .ءههجو ىف امهب قلحبي نيتلوسك نينيع ىعاسلا عقرو

 .ناعيم هاعم ىدنع انأ -

 نود لاقو ,ةنجللا سيئر بتكم باب ىلإ لامهإب ىعاسلا راشأو

 : هناكم نم كرحتي نأ

 .لضفتا -
 مدقتو .ءطخسلا اهّؤلم ىعاسلا ىلع ةريخأ ةرظن ىملح ىقلأو

 : حيصي شجأ اتوص هئارو نم عمسو .هيلإ راشأ ىذلا بايلا قرطي
 .شخ -

 هل ادام .ةيبتكم ءارو نم لاعلادبع ذاتسألا ماقو ..ىملح لخدو

 ..هيفتك ..هشرك ..هردص ..نيمس هيف ءىش لك ..نيمس لجر ..هدي

 : اللهم حيصيو ..ههجو
 .سدنهمشأابلاي الهأ ..الهأ -
 : بدأ ىف ىملح كرو

 .مدنفا اي كيب الهأ -
 : هيلإ سلجي ادعقم هل مدقي ىهو لاعلادبع ذاتسألا لاقو
 نابش نم كنإ عم ..سدنهمشاب اي كقوشيب شدحام ىنعي -
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 : ةطاسبب ىملح لاقو
 ..ةنجللا تاعامتجا رضحأ ىنإ ريتك تركف انأ ءمدنفأ اي للاو -

 .هلمعأ ردقأ ىللا هيإ فراع شتنك ام امنإ |
 : سامح ىف لاعلادبع ذاتسألا لاقو
 ىللأ متنإ ..مكيز ىللا نابشلا ىلع اندامتعا لك انحإ ..هد ىازإ -

 عيراشم اندنع انحإو ..ةجاح لك اولمعتو .ةيلوئسملا اولمحت مزال
 ..ريبك حاجن حجن هد ..ةفاظنلا عورشم نع تعمس اعبط ..ةريتك

 سيلوبلا عم اوكرتشي ةريادلا لهأ نإ انررق انحإ ..رورملا عورشمو
 ىتعاتب ةبطخلا تعمس ..؟ ةدك شم ةشهدم ةركف ءرورملا ميظنت ىف
 ؟ تتاف ىللا ةعمجلا اهتيقلأ ىللا

 : كيتري نأ نود ىملح لاقو
 .فسألل ..مدتفا اي هللاو ال -
 :تفاخ توص ىف لاقو ءاضاعتما هيتفش لاعلادبع ذاتسألا بلقو

 .اهعمست مزال ناك -

 :لعتفملا هسامحو هتماستبا درتسي وهو درطتساو هسأر عقر مث

 دلبلا ..كيلع دمتعأ زياع انأو ..اناعم كنيزياع اننإ مهملا -
 ردقن ام ةياغل ةليوط نينس انمادقو ..مكيز ىللا نابشلل ةجاتحم
 .انلغتشا انلك اذإ الإ ةجاح حلصناح شمو ..اهحلصن

 : هدعقم ىف لدتعي ىهو ىملح لاقو

 ةيباقر ةئيه ىموقلا داحتالا نإ ضورفملا ..ىموقلا داحتالا لمع

 نم ىقبي ..دلبلا قح ىف بكترت ةميرج ىأ داسف ىأ ىنعي ..ةيبعش
 .اهيف لخدتي هنإ ىموقلا داحتالا قح

 وهو ؛ىملح نم هسأر برقو «لاعلادبع ذاتسألا انيع تعملو

 : هتاملك عم ليسي هباعلو لوقي
 ؟ عوضوملا هيإ ..طويبظم ..طوبظم -

 .عنصملا ةصق ىوري ىملح أدبو
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 هسأر نزهيو ..سامحو ءاغصإ ىف عمتسي ميلعلادبع نذاتسألا آدبو

 برستي للملاو ..تفهي هسامح أدب مث ..نيحلاو نيحلا نيب ابجعتم

 .بءاثتي نأ كشو ىلع هنأك ىدبيو ..هينيع ىلإ
 نيكو ىلإ انهسنق نقلا ةركذملا قف ةروسع ىملح هل عمو

 هينيعب لاعلادبع ذاتسالا اهيف رظن ..جيسنلا ةسسؤم ةرادإ سلجم
 .بتكملا ىلع همامأ اهعضو مث ءاهقاروأ نم ةقرو بلقو «نيتلولملا
 : خارق ىف لاقو

 ؟ ةكرشلا سيئر نيم ىه -
 : ةعرسب ىملح لاقو

 .غيِلِب ميركلادبع سدنهملا -
 : لاقو ءامهرخآ ىلع ميلعلادبع ذاتسألا انيع تحتفناو -

 ءاضعأ طشنأ نم ..ةنجللا ىف اناعم ىضع هد ..لوقعم شم -

 ةدايعلا عوزشمل هينج تيمسمخب عربتم ةسلو ..ىموقلا داحتالا

 عمود مويهوعلا لخاتم انآ .«سدتهمشاب ان نقنطا ..ال ..ةيجراشلا
 .ميركلادبع سدنهملا

 : هقورع ىف روثت هؤامدو ىملح لاقو
 لاقو ..لوألا مهتملا وه هد ..هاعم لحتي عوضوملا نكمم شم -

 : ىملح ةروث نم ءىدهي نأ لواحي ىهو لاعلادبع ذاتسألا
 عم تدعق ىل كنإ دكأتم انأ ..سدنهمشاب اي ةدك شلوقتام -

 ..ةسيوك هتعصنم لجار هن :ةجاه لكي كعتقياح هيب ميركلادببم
 شم تنإ عورشملا ىف ليصافت هيف مزال ريتك دلبلا مدخ. ..ىماصع
 :اهقراع

 : هدي ةضبقب لاعلادبع بتكم ىلع قدي ىهو ىملح لاقو
 سيئر عم اهيق تشقانتا قبسو ..ليصافتلا لك فراع انأ -

 اولخدتي نيلوكسملا نإ هيب بلاطاب ىللا اذأ ..هسفن ةرادإلا سلجم
 .قيقحت اولمعيو

 : لاعلادبع ناتسالا لاقو
 دكأتو ..اهقرعت ام لبق ةجاح لك نيفراع نيلوئسملا نإ دكأت -
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 هاعم لصواح ىتإ دكاتو هيب ميركلادبع ملكاج انأو ءناطلغ كنإ
 .ةكرشلا ىف لغتشت عجرتاح كنأب كدعأ تقولد نم ردقأو ..لحل

 :خرصو ءهانيع تقربو ههجو دردزا دقو ءافقاو ىملح زققو

 ناشلع ..شغ ةميرج عنمأ ناشلع ..عنصملا ذقنأ ناشلع ىاج انآ

 .ميركلادبع ريغو ميركلادبع ىز ىللا نم رهطتت دلبلا
 : لاقو «نيتدراب نينيع لاعلادبع ذاتسألا هيلإ عقرو
 قيمعزلاب شلحنت ام لئاسملا ..هأب كاعم نيد حعيو -

 نأب كدعأ اذأو ..عوضوملا ىل بيس لاح لك ىلع ..سدنهمشاب اي
 .هلمعاح ءلمعتي نكمم ىللا لك

 : ةيبصع ىف ىملح لاقو

 .رارق هيف دخاتو ةنجللا ىلع ضرعتي عوضوملا زياع انأ -
 : امستبم لاعلا ديع لاقو
 ..ةنجللا ىف وضع هيب ميركلادبع نإ كل تلق انأ ام ..اعبط -

 .ةنجللا ملكاب ىنأك ميركلادبع ملكأ امل ىنعي

 لاق مك ..طخسلاب ناقلطنت هانيعو فقاو وهو ىملح هيلإ رظنو
 : حوحبم توص ىف

 .مكيلع مالسلا ..ركشتم -
 : لاعلادبع لاقو

 .نيموي دعب ىلع توفت كوجرأ -
 .ىملح هيلع دري ملو
 ىذلا ىعاسلا ىلإ تفتلي ملو .فنعب هءارو بابلا قفصو جرخ

 رظتني نأ لمتحي ملو ..هدي قوف هسأرو ءهدعقم ىلع اسلاج لازي ال
 ..هينيع مامأ ءارمح ايندلاو ..هيمدق ىلع لزن ..هب لزنيل دعصملا
 هعباصأو ..بهتلم هسأرو ..هقورع ىف ىلغت هؤامدو ..اران لعتشت

 مكلي نأ ديري ىهو ..ادحأ اهب مكليل دعتسي هنأك هتضبق ىف ةموكتم

 هذه مطحي .مطحي نأ ..لتقب نأ ..برضي نأ ددري ..دحأ ىأ ..ادحأ

 .هردص ىلع قبطت داكتو هلوح فتلت ىتلا ةقيضلا ناردجلا
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 ؟ةروثلا نيأ

 ؟رصانلادبع لامج نيأ
 ؟بايلا نيأ

 نيب ثحبي هنأك ةبضاغلا هتاوطخب ريسي ىهو هلوح تفلتو
 عيطتسي ىذلا بابلا نع ..رصانلادبع لامج نع ..ةروثلا نع سانلا
 ..نودماج سانلا نكلو ..ةقيقحلا ىلإ ..قيرطلا ىلإ هنم جرخي نأ
 مهنيب سيلو ..رصاتلادبع لامج مهتيب سيلو ..ةروث مهيف سيل
 ءاثيشف اثيش هنم برتقتو اهب طيحت ةدراب ناردج سانلا ..باب

 .رطاخ هنهذ ىلإ زفقو

 ؟ تارباخملا وه ديحولا قيرطلا له
 ؟ ةروثلا باب ىه تارباخملا له
 .امبر
 ؟ اذامل نكلو
 ؟ ايفخ اباب ,ةروثلا باب نوكي اذامل
 .مهي ال

 .ةشقانملا تقو نآلا سيلو ..اباب كانه نأ مهملا

 هينيع قوف نادوقعم ناقيثكلا هابجاحو ..هاطخ ىف عرسأو
 .ظيغ ىف ..مزح ىف ناتمومزم ناتعيفرلا هاتقشو نيتعساولا

 مهتدئام ىلإ اسلاج قيفوت حملو ..ىبارع ىهقم ىلإ لصوو
 ..ىلغي همد ..امهجتم هيناجب سلجو ء.هوحن فرحناف .ةداتعملا

 .دورزم ههجوو

 : عزج ىف هيلإ رظني ىهو قيفوت لاقو
 ؟ هيإ لصح ..كلام -
 'ىف لاقو قيفقوت ىلإ تقلا مث :ةردص نم اسقن ىملح دشو

 : ةييصع

 ؟ تارباخملا عاتب كبحاص فوشتب ةسل تنإ -
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 : ةشهد ىف قيفوت لاقو

 .اعيط ..تعفر غاصلا -

 : ةدئاملا قوق هردصي ليمي وهو ىملح لاقو

 .هفوشأ ام ريغ نم ..هلباق ام
 : لاقو قيفوت مستباو
 .ىملح اي لوألا نم ناك ام -
 : ةدح يف ىملح لاقو

 . .. جاكي لمعي ندقي هن[ مهعلا: ..مهم شم ..رخآلا نم ؛لوألا نم -
 ِ؟ ةجاح لمعي ردقي ركتفت

 ةماستبا هيتفش ىلعو لاقو ءايهابتم هسأرب قيقوت ليامتو
 : ةرورغم

 ةكرشلا ىف ةدراهنلا دحاو ىوسقأ نيم فرعت ..ةجاح لمعي الإ -
 نم ىوقأ ..ةكرشلا ىف دحاو ىوقأ ىقبأ انأ 5 قدصت ..انأ ؟انتعاتب

 ..لخدأ الو شخأ امل شعت عفر نتي اهلك ةكرشلا . :يسقر نسكر ننكر

 ..ميدنقلا ةكرشلا بحاصلا سوساج ىلع اولوقيب اوناك ىللا انأ
 تفرع ىنأل ..تعفر غاصلا عم لغتشاب ىنأل .؟ هيل ىوق انأ فرعتو
 لك ىلع نيرداق ..نيرداق سان لود ..ىنقطنف ..لكلا ىف لكلا وه هنإ
 .ءىش

 : ةدح ىف ىملح لاقو

 مكن أم ليق فقت ىد عئصملا

 : ىملح ءىدهي هنأك قيفوت لاقو
 هيإو دك هيإ تلمع تنإ ..ىل لوق امنإ ..صنو اهفقوي -

 ؟ ةدك كلعزم ىللا
 : فسأ ىف دهنتي ىهو ىملح لاقو
 .ىموقلا داحتالا تمحو -
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 : ةشهد ىف قيفوت لاقو

 ؟ هيإ لمعت تحر -
 : ىملح لاقو

 .عنصملا عوضوم ىلع مهل تلق -
 / : قيقوت لاقو
 هد ىموقلا داحتالا ىل لوقت ردقت كتمذي .حيحص نونجم امأ -

 ؟ هيإ علطي
 : امهاس همامأ رظتي وهو ىملح لاقو

 .سانلا وه ىموقلا داحتالا ..ساتلا -
 : هقيدص ةجاذس نم ظاتغم وهو قيفوت حاصو
 ناهتألا نف لتلا نة رعد نشب وهلم افلا ب عله ام هنإ نساك <

 ةعاتب بازرحآلا ىز ضرألا باحصأو ءتاكرشلا باحصأ مه ىموقلا
 داحتالل مكتعاتب ةكرشلا ريدم ىكشت حورت املو ..طيظلاب نامز
 .ريدملل ريدملا ىكشتب كنأك ىقبي ءىموقلا

 : سأي ىف ىملح لاقو
 ةروثلا ..ريغتياح ىرورضو ..ريغتي مزال هد امنإ ..قح كل -

 .تكستاح شمو ..ةشياع ةسل
 : قهز ىف قيفوت لاقو
 ؟ ديدج نم سان قلختاح ةروثلا ىنعي ..طيبع تنإ ىبقلاو -
 : رارصإ ىف ىملح لاقو
 .ديدج نم سات قلختاح ..هويأ -

 : الفط ثداحي هنأك قيفوت لاقو

 ىعقاو كبلخت شم ..ديدج نم اوقلختي ام سانلا ةياغل ..بيط -
 .مهاعم ىشمتو ءنيدوجوملا سانلا عم لماعتتو

 : رارصإ ىف ىملح لاقو
 ىلا

 داع مك ..ةهرب تكسو :ىملحل هرهظ رادأو ,هيفتك قيفوت زهو

 : هادحتي هنأك لاقو .هيلإ تفتلاو
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 ؟ ىازإ ةيشام دلبلا كيروأ ناشلع

 : هالابم الب ىملح لاقو
 شرتيغيام هذ امثإ ..ةجاح ىآل لصوت ردقت كنإ فراغ اتآ-+

 .ىيأر

 : طخس ىف قيفوت لاقو
 .وطابش -
 : هيف خرصو ىهقملا نوسرج ىلإ رظن مث
 ..ةعقاس نوكت سي ..عدج اي ماوق الوكاكوك دحاو تاه -

 بوك برشي ىهو قيفوت لاق نأ ىلإ ..تمصلا امهئيب لاطو
 : الوكاكوكلا

 ؟ دمحم نم ةديدج رايخأ.شيفام -
 : هرطاوخ ىف قراغ ىهو ىنملح لاقو

0 

 : قيفوت لاقو
 هعجرنو ..ىاجلا سيمخلا موي ةيردنكسا رفاسن ىجيت ام -

 : .اناعم

 : ىملح لاقو
 اننإ سح ىلو ..دينع دمحم ..هدحول عجري امل هييسن نسحأ -

 .عجري ىرورض ءهانبس ول امنإ ..عجرياح شم هيلع طغضنب
 : الكاق درطتساو ءافقاو ىملح ماق مث

 .تادنتسملا كل بيجاح ةركبو ..هأب ىشام انأ -

 : قافشإ ىف ىملح ىلإ رظني ىهو قيفوت لاقو
 .دعاق كيلخت ام -

 : عراشلا وحن ىطخي وهو ىملخ لاقو
 ىلا

 ىلع ةقبطنم هعولض ..هراكفآ ىف قراغ ىهو .ءسيبوتوألا بكرو
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 ..ءىش لك نم ..سأي تاظحل هباتنتو ..هسافنأ قنخت داكت هردص

 رعشيو ..اهنع ثحيي ىتلا ةقيقحلا نمو ..هسفن نمو ..ةروثلا نم

 مواقي ..مواقيو ىرخأ تاظحل ىف دوعي هنكلو ..رايهنالاب ..فعضلاب

 ..ةقيقح كانهو ..اقيرط كانه نأ ديال ..ةرايهنتا مواقيو ..هسسأب

 ..ريصلا نم ديزم هيلإ جاتحي ام لك ..ىوق ..ىوق وهو ..اباب كانهو
 .داتعلا نم ديزم

 وهو ءاشاي ناميلس عراش ىف راسو سيبوتوآلا نم لزنو
 ..بابض اهيف ..سان اهيف سيل ايندلا ..هلوح نم سانلاب سحي ال
 .هيف هوثي ءفيثك بابض

 لمش هسأي نإ ..هتداعك ةيحت ىف ركفي ال وهو هتقش ىلإ دعصو

 .فيزلا اهنإ ..ةقيقحلا تسيل ةيحتو ..ةقيقحلا وه هلمأ نإ ..هيف ىدبت
 .بابلا حتفو
 .اهآرو

 نيب نم ىلدتت اهتماستياو .ةضيرعلا ةكيرألا ىلع ةسلاج

 .ىردت نأ نود اهنم عقي داكي ءىش اهتأك ءاهيتفش
 ,هةطخس لكو هسأي لك قلطنا ..ىملح ىنيع ىف رانلا تقلطناو

 : ةيحتا هجو ىف خرصو
 ؟ هأب صلخناح شم انحإ ..اذه هيإ ىلمعتي -

 ناتدقتم هانيعو اهوحن مدقتو ءفتع ىف ةءارو بابلا قفصو

 : اخراص درطتساو .ظيغلاب

 .كزياع شم ..ةمهاف ..كزياع شم صالخ انأ ..ىنيفرعت الو

 هيلإ اهعفدي هبضغ نأك ءاهينيع ىف قربت اهتثونأو هيلإ ترظنو
 : هيلإ لسوتت اهنأك تلاقو رثكأ

 .كنع ىنغتسا شردقأ ام ..يملح اي كازياع انأ نكل -
 : ىملح حرصو
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 ..ةلحنم ىتنإ ..ىنيزوعت قح ىأب ..هيإ ساسأ ىلع ينازياع -

 .ةمارك شيكدنعام ..ءىدابم شيكدنعأم

 : ةكيرألا قوف ضفتني فوفلملا اهدسجو ةيحت تلاقو
 .ىملح اي كبحب انأ -

 ردقت ىللا تسلا ..بحلا شيفرعتام ىتنإ ..شينبحتبام ىتنإ -

 نفح يهينق دعاو يمحي نوك نكس نام ةلابجر نينتا ماما

 و ..قلطأ ةزياع ىنإ فراع تنإ -

 : اخرانه اهعلاتاو
 .نامز نم ىتقلطا تنك :ىقلطت ةزياع تنك ول -
 : باتع ىف تلاقو

 .لهس شم قالطلا نإ فراع تنإ ..ىملح اي لقاع كيلخ -

 : هينيعب اهقزمي وهو لاقو
 .ةقيقحلا نم لهسأ ىقبي عادخلا هيل ..ةلهس ةنايخلا ىنعمشا -
 : عرج ىف تلاقو

 : خرصو
 ..بح- شم ضعب نيبو انيب ىللا ..ىنات ىد ةملكلا شيلوقتام -

 نكمم ناك ..شيعي نكمم شم طلغلاو ..طلغ ةجاح انيب ىللا
 شم ىتقلطا ىتح ىل ىنعي ..نكمم شم صالخ تقولد امنإ ..حلصتي

 .كلباقأ اح نكمم
 ىلع اهتوص تعفرو .ءاههجو ىسكي بضقلاو ةفقاو تزفقو

 : ةكراص هتوص

 ول ا .تزوجتا ام دعب هيل ىنتلبق تنكو -

 .قلطأ ام دعب ىنزوجتت دعتسم كنإ
 : خرصو
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 امنإ ..كيز لحنم تيقبو ىثدابم تيسن ..كنع بصغ ىتزوجتا
 ..هاعم ىلضفت مزال كزوج عم ةبذعتم تنك ىل ىتح ..تقف ..صالخ

 .ىنيبيست مزال ىنيبحتب ىتنك ىل ىتحو
 اهناك ءاهتخرص تمتك اهنكلو .خارصلاب مهت اهنأك هيلإ ترظنو

 ىكبت اهنأك تلاقو ءاهينيع ىف عومدلا نم ةقبط تعملو ءاهيأر تريغ
 : اهسفن

 ..كتيسن ىنامز ناك نكمي ..لوألا نم ىنتعجش شتنك ام ىل -
 .ىزوج ةلمحتسم ىنامز ناكو

 لاقو ءاهعومد قدصي ال هنأك كش تارظن اهينيع ىف رظنو
 : ارخآس

 ترق ني تسلالا اهات لاح سلا لاه لق قلع اج
 .ةدراهنلا نم ىدتبت

 : ةدح ىف تلاق

 .شردقأ ام ىتقولد -

 : ةيساق ةماستبا مستبي ىهو لاقو
 !! ةدك شم ..نيذتا عم ىشيعت صالخ تدوعتا -

 مث ..ةناهإلا علتبت نأ لواحت اهنأك نيتظحاج نينيعب هيلإ ترظنو
 .هيفتك ىلع اهيدي عضت نأ لواحت ىهو هنم تبرتقاو ءاهانيع تأده
 : تفاهتم معان توص ىف تلاقو

 .كالعزم ةجاح هيف مزال ..كدياوع ىز شم تنإ ..ىملح -

 دعتسي هنأك اهنع دعتباو ةوسق ىف هيفتك قوف نم اهيدي حازأو
 : : خرصو .ةرمن ةهجاومل

 انأ ..ىلع ىكحضت ىردقتاح شم هد رودلا ..شينسملتام -

 .كمسج نمو .كنم ناقرق ..كتهرك

 :تلاقو :ةينحتم ةرخاش ةعاستنا ثمستناو
 !؟ هيل ةدك فياخو -
 : ةعرسب لاقو
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 لك كنإ كاش انمار ىشإ نارك دن فئات نيد
 ..صالخ امنإ ..كمسج مادق فعضأ ..كمادق فعضأ ىئنيسنملت ام |

 .برمضلا نم: كتوماح ..كبرضاخ ةدحاو ةوطخ. تبرق"ىلو
 : هنم اهدسج برقت ىهو تلاقو ءاهتماستبا تلدتو
 ؟ ىملح اي كيلع نوهأ -
 ىف ام لك ..هتوق لكب اهعفص ..اهعفصو هفك عقر ءركفي نأ لبقو

 .اهغدص ىلع طقس ظيغو دقح نم هعارذ

 :تخرصو ءاهقوف نم علخنا دق اهسأر نأك اهتبقر تزتهاو
558 

 .ءادوس حابشأ هيف كرحتت ءرمحأ ابابض هاري ام لك

 ىردي دعي مل مث ..اهغدص ىلع اهبرضو ةيناث ةرم هفك عفرو

 برضي هنإ ..ةيحت ..ىه اهبيرضي هنأب سحي دعي ملو ..اهيرضي نيأ

 سلاجم ءاسؤر لك ..ةرادإلا سلجم سيئر برضي ..نيريثك اسانأ

 ةنجل سيئر برضيو ..نيريدملا لك ..ريدملا برضيو ..ةرادإلا
 نع سفني هنإ ..ىموقلا داحتالا ناجل ءاسؤر لك ..ىموقلا داحتالا
 .هتريحو هعايض لك ..هدقح لك ..هظيغ لك

 ملألاو ةآأجافملا تسبح ..نئت ىهو ءضرألا ىلع ةيحت تطقسو

 اهدسجو ..اهسفن ىمحت اهعارذب اههجوو اهسآر تطغو ..اهخارص

 اهب سحت تابرض ىدافتت نأ لواحت فنع ىف ضرألا ىلع ىولتي

 .اهيلع عقت نأ لبق
 :ةاجف ىملح تكسو
 .نونج ةبون نم قافأ هنأكو
 هنأك هيمدق تحت ضرآألا ىلع ةاقلم ىهو ةيحت ىلإ رظنو

 اهل رادأو لدع هنكلو ..اهقوف ىنحني نأ مهو ..هينيع قدصي ال

دص قوف هسأرب ىقلأو طئاحلا ىلع هعارذب دتتساو ,ةرهطظ
 متمتو ءهر

 .ةتهاللا هسافنأ هقزمت ضيفخ توص ىف
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 .فقسآ انأ

 ..ىكبت ترجفناف ..اهيرض نع فك دق ىملح نأب ةيحت تسحأو
 .اهدسج لك زهي اضيقخ ءاكب

 مث ..هدي ةضبقب طئاحلا قدي ىهو :ةرتف ىكبت ىملح اهكرتو
 : ىسأ ىف لاقو .اهنم برتقاو اهيلإ تفتلا

 تزفقو ..هيإ لمعاب انأ سساح شتنكام ..ةيحت اي فسآ انأ -

 : اهعومد هللبت بضغ ىف هيلإ رظنت ىهو تلاقو ةفقاو
 :ةرك ةيانك تع دعبا >
 تلخدو ءاهتبيقح تبذجو ..ةيبصع ىف اهبوث ىواست تأدبو

 .حاتقملاب اهءارو بابلا تقلغأو ..ةآرملا مامأ اهرعش ىواستل مامحلا
 هردص ىقو ؛هيفك نيب هسأر عضوو ةكيرآلا ىلع ىملح سلجو

 رعشي هنإ ..هردص ىق رخآ ائيش كانه نكلو ..هسيساحأ نم عباوز
 ىتلا عباوزلا ىلإ رظني ,حاترم هنم ابناج نإ ..ةحارلا نم بيرغ عونب
 .مستبيو ..اهيلع جرفتي هنآك همامأ رمت

 .مامحلا ىف ةيحت تباغو
 .مامحلا باب ىلع رقنو ءاعزج ماقف ..ىملح رواسي قلقلا أدبو
 .ةيحت درت ملو
 : عله ىف خرصي ىهو هتضيق لكب بابلا طبخو
 .ةيحت ..ةيحت -
 .درت ملو
 امهنم قلطني هاتيعو هرسكي نأ لواحي هقتكي بابلا برصي آدبو

 .نونجم بعر'

 ةيحت تزربو . .بابلا لخاع خف نيل ناكل .بابلا حتف ةأجفو

 غابصألا ثتبثو ءاهينيع نم عومدلا تحارأو اهرعش تواس دقو
 : اهينيعب هعفصت اهتاأك هيلإ رظنت ىهو تلاقو ..اههجو قوف

 ىلع كتفرع ىللا هلل دمحلا ..نئمطا ..ترحتنا ىنركاف تنك نظأ -
 .كناشلع شترحتنا ام ناشلع كتقيقح

 : اهنع دعتبي ىهو ىملح لاقو
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 .هد لكشلاب

 تلاق مث «تهتنا دق امهتقالع نإ لاق امدنع ةدح ىف هيلإ تتفتلاو
 : دحت ىف

 .تنإ شم ..انيب ىللا لك تيهن ىللا انأ -
 : قداص ىسأ ىف لاقف

 نكمم شم ..طلغ انبح امنإ ..كبحاب ةسل ىنإ ىفرعت كزياع انأ -
 نامز نم هانمواق انك ىل ..همواقن مزالو ..انفعضيب ..رمتسي

 .ند ةجردلا كانو شانكام
 ..همالكي ةعنتقم تسيل اهنأك اهيفتك زهت ىهو هيلإ ترظنو

 : اهتفش ىولت ىهو تلاقو
 ةجردلل مهم كسفن شركتفتام ..ةمواقملل ةحاتحم شم انأ -

 ىنأل ..كظيغ نم هلوقتب ..هد هلوقتبي تنإ ىللا مالكلاو ..ىذ

 بحاص كسفن شركتفتام ..كزوجتاو ىزوج بيسأ شتيضرام
 ةيافغل كيلع تقفشأ ىنإ الإ ىلع نايعص شم انأو ..ءىدابم
 .ىنتلدهبام

 .مالكلا اذه لوقت اذامل فرعي هنأكمىملح مستباو
 ىف ةلئاق ءبابلا ىحن ةهجتم ترادتساف ..هتماستبا اهتظاغأو

 ٠ : ةيبيصع

 .ةمالسلا عم -
 : جرخت نأ لبق لاقو
 ىنإ كلوقأ بحأ امنإ ..ةقشلا حاتقم كنم بلطاح شم انأ -

 .رطضم امنإ ..ةدك لمعاح ىللا فسآو ..بابلا لفق ريغاح
 .راقتحاب ةيحت هيلإ ترظنو
 .هيلع درت نأ نود تجرخو

 ه8

 ىف جضت هسافنأو .هبايث علخي نأ نود هشارق ىلع ىملح دقرو
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 .ايرج هعطق ليوط راوشم نم ىهتنا هنأك هردص

 .دوعت نل ةيحت نا دكأتم هنإ

 .ثدح ام لك دعب دوعت نأ نكمي ال

 اهقعض نم هسفن ىمحي ىتح ءبابلا لقق رييغت ىلع رصم ىهو
 .هقعضو

 ..هديري ناك ام وه اذه نإ ..حاتريل هردص ىف ةحارلا نع ثحبو

 دقو ..ةيحت نم صلختي نأ لواحي ..لواحي وهو تاونس ىضق دقو
 .ةحارلاب رعشي نأو ..حاتري نأ هقح نمو ءاهنم صلخت

 .ةحارلاب رعشي ال هنكلو
 .ضيقنم هردص نإ

 نأ لقألا ىلع عيطتسي ناك دقل ..ةيحتب هطبرت نأ نكمي ناك ىتلا
 سيلو ..ايذهم اناسنإ نوكي نأ عيطتسي ناك ..اهتقادصب ظفتحي
 طويخلا عطقي ىتح ءابذهم نوكي نأ نم فعضأ ناك اذإ اهبنذ بنذلا

 !ذارما ترضي ::نرضلاب امهتزب ىلا
 .صلقتت هتالضع نأب سحيو

 .هملؤت هتدعمو

 هسأر ءىلتميو ..هردص ضابقنا دادزيف ..مانيل هينيع صمغيو
 عتفيو دوعيو ..ةرئاحلا ةفيتعلا هتايح لك روص ..ءادوسلا ةروصلاب
 .امهقلغيو دوعيو ..هلايخ نم برهيل هينيع

 ىتح ..ةلماك هبايثب لازي ال هسفن دجوو «حابصلا ىف هينيع حتفو
 .هعزني مل قتعلا طابر

 ابوك لوانتو ..محتساو ..هنقذ قلحو ..هبايث علخو ةعرسب ماقو
 عيطتسي الو ةريثك ءايشأب لوغشم ..لوغشم هسأرو ..ىاشلا نم
 .اهنم دحاو ىف هزكري نأ

 تاركذملا هجاردأ نم عمجي أدبيو ..ةيناث ةرم هبايث ىدتراو
 .جيسنلا ةقفص ءانب ءاطعي ةصاخلا تادتتسملاو
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 ملعي هنإ ؟عرسي اذامل ىردي ال وهو ءاعرسم ملسلا ىلع لزنو
 .عارسإلا ىلإ ةجاح ىف سيل هنأ

 لفق رييغت ىلع هعم قفتاو ةرامعلا باوب ناميلس مع عم فقوو
 .ةقشلا باب

 ةكرشلا رقم ىلإ اهجتم ءاعرسم اشاب ناميلس عراش ىف راس مث
 ؟عرسي اذامل ءبجعتي لازي ال وهو ..قيفوت اهيف لمعي ىتلا

 نيسدنهملا هوجو ىف رظني ىهو ةكرشلا رقم ىلإ لخدو
 .درابلا ءودهلا اذه نولمتحي فيك .بجعتي هناك ةاعسلاو نيفظوملاو
 .مهلوح نم عقت ءاطخألا هذه لكو

 فقوف ,بايلا حتفيل هدي دمو ءقيفوت بتكم ىلإ ةرشابم هجتاو
 نأ ىف لوقت ىهز هجر ىف يعاتفلا

 .ريتركسلا دنع لضفتا ..تحمس ىل -
 روزي ىتلا ىلوألا ةرملا اهنإ ..هسفن نيبو هنيب ىملح مستباو

 ..هل لاق امك ءالعف لكلا ىف لكلا حبصأ قيفوت نأ ىدبي ..ريتركس

 هيتفش نيبو ءابجعتم هسأر زهي وهو رخآلا بابلا ىلإ هجتاو
 .هسفن نمو ءايندلا نم اهب رخسي ؛ةرخاس ةماستبا

 .همسأ لاقو ءبدأ ىف ريتركسلا مامأ فقوو
 «تحتل قوف نم هسيقي ىهو ءكش ىف ريتركسلا هيلإ رظنو

 :لاقو

 ؟ ةلباقملا ببس فرعأ ردقأ -
 : هتماستياب اظفتحم لازي ال وهو ىملح لاقو

 .انه ىنإ هل لوق تحمس ول ..داعم ىدنع -
 بابلا حتفو الساكتم ماق مث ءكش ىف هيلإ رظني ريتركسلا داعو

 داع مث .ةفطاخ ةهرب ىفتخاو ..قيفوت بتكم نيبو هنيب لصفي ىذلا
 : ريبك مارتحا ىف لاقو ءةريبك ةقفانم ةماستيا هيتفش ىلعو اقوهلم

 .مدخفأ اي لضفتا -
 : اللهم ,ةقرغلا طسو ىف قيفوت هلبقتساو ءامستبم ىملح لخدو
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 .ىملح ًالهأ -

 : هحفاصي ىهو ىملح لاقو
 .كوربم -
 : قيفوت لاقو
 ؟ هيإ ىلع -
 : هيتفش ىلع ةرخاس ةماستباو ىملح لاقو

 .نيتركسلا ىلع -
 ' : اكحاض قيفوت لاقو
 ىدتباح ..ةيبرع ىنيدت تررق ةكرشلا ..ةجاح تفش ةسل تنإ -

 .اهيب كيلع توقحو ..اهبكرأ ةركب نم
 : الثاق درطتساو .ةداج ةرظن هيلإ رظن مث
 كنإ فراغ انا لا اب انه اضم لفة سقت كبار هيإ:-

 نسحأ كنإ فراع ..سيوك سدنهم كنإ نامك فراع امنإ ..ىنبعتتاح
 :كيعاتك لميجتا ستسجو:.ءاننف كحاو

 :قيفوت اهب للدي هنأك ةقيقر ةماستبا مستبي وه ىملح لاقو
 ىسفن ربتعاب ..ىتقولد لغشلا ىف شركفبام انأ ..تقولد شم -

 .ىسفن عمو ىلكاشم عم لح فوشأ ام ةياغل ..ةزاجأ ىف

 : الئاق درطتساو .هلمحي ىذلا فرظلاب هدب دمو

 .عنصملا عوضوم تادنتسم كل تبج انأ -

 جرخيو هحتفي ذخأو هبتكم ىلإ سلجو ءفرظلا قيفوت طقتلاو
 عوضوملا ضيرعلا دعقملا ىلع ىملح سلجو ..قاروأ نم هيف ام
 ..هسفن نيبو هنيب لءاستيو ..هلوح هينيع ريدي وهو ..بتكملا بناجي
 اذه ٍلثم هل نوكي ىتح قيسفوت كولس كلسي نأ بجي ناك له
 ؟ ةوالعو ..ةيقرتو ..ةرايسو ..ريتركسو ..بتكملا

 ملو .قيفوت دسحي مل ..دسحلاب هب فوطي لؤاستلا اذهو رعشي ملو
 ساسأالاب رعش هتكلو ..قيفوت هلان امم اظاتفم سيل هنإ ..ظيغلاب رعشي
 ..ساساألا اذه شقاني هلقع ادبو ..ةايحلا هيلع رودت ىذلا ءيطاخلا
 .هيف ريسي نأ عيطتسي ديدج قيرط ..هليدعتل قيرط نع ثحبيو
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 : هل لوقي قيفوتو هتالمأت نم قافأو

 ىل ايهتم ..ىد تامولعملا نم شهدنياح تثعفر غاصلا -

 .لجر ىلع فقتاح اهلك تارباخملا

 : ءوده ىق ىملح لاقو
 .لمعتت ةجاح نإ مهملا -
 : امستبم قيفوت لاقو
 تنإ فراع شم انأ . .كدانع . .ىد تامولعملا نم بجعأ ىللاو -

 ؟هد عوضوملا ىف كرشاحو . .ىد ةجردلل كقماح ىللا هيإ

 رك و

 : قيفوت لاقو
 عم عامتجا لماع ..ىوق لوغشم هنإ ىلو ..ةدراهنلا هقوشاح -

 : سامح ىق ىملح لاقو

 ..عيرس لمعل جاتحمو ..ريطخ عوضوملا نإ همهفت مزال -

 رتملا ىف ديدح خايسأ تالت فقسلا ةطالب ىف اوطحيب مهنإ روصت
 نم عقياح هد لكشلاب مق فقسلا ىل ىنعي ..ةسمخ نم لدب ..ىلوطلا

 .موي لوأآ
 توص ىف لاق مث ؛ىملح مالك عمسي ال هنأك حراس قيفوتو

 قوسضعلا دنع تعفر غاصلا بيغ ىللا هيإ فراع شم انأ -

 .ةريبك ةجاح هيف ىلايهتم ..ىتقولد ةياغل بدتنملا
 : ىملح لاقو

 ؟ هيإ ىز -
 : اهراس لازي ال وهو قيفوت لاقو

 بتكم بئاجب عوضوملا ىلخادلا نوفيلتلا سرج قد ةأجفو
 .نيرخآ نينوفيلت نيب ءقيفوت
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 هنأك :علطت ىف هيلإ رظني ىملحو .ةفهلب ةعامسلا قيفوت طقتلاو

 .بيرغ ناسنإ ىلإ رظني
 : نوفيلتلا ةعامس ىف قيقوت لاقو
 .الاح ..مدنقأ اي رضاح -
 : الئاق ىملح ىلإ تفتلاو .نوفيلتلا ةعامس عضوو

 مهنإ كل تلق شم ..هبتكم ىف ىنزياع بدتنملا وضعلا -

 .ىنع اونغتسي شوردقيام
 : ةلجع ىف الئاق ىملح ىلإ هدي دمي ىهو افقاو زفقو
 .ةوهقلا ىلع ليللاب كفوشأ -
 : هحقاصي ىهو ىملح لاقو
 .ةسيوك رابخأ كاعم نوكيو -
 : قيفوتو
 .هللا نذاي -

 ىلإ ىدؤي ال ىذلا رخآلا بابلا نم هب جرخو هدي نم ىملح دشو
 وضعلا بتكم ىلإ هجتاو ءاحفاصم هدي زه مث ريتركسلا ةفرغ
 .ةييجع ةماستبا هيتفش ىلعو هءارو رظني ىملحو ءبدتنملا
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 بابلا نم بدتنملا ىضعلا بتكم ىلإ قيقوت لخد
 بتكم ىلع رمي نأ نم ربكأ نآلا حبصأ دقل ..رشايملا

 .ريتركسلا
 بدتنملا وضعلا ,ىركف دومحم سدنهملا ناكو ([[ل

 غاصلا سلجي لباقم دعقم ىلعو ,ةداج تارامأ ههجو ىلعو اسلاج
 متاق وج امهيسأر قوقو ..هجولا مهجتم ءتارباخملا طباض تعفر
 .اريبك افالخ امهنيب نأك :بيثك

 تعفر غاصلا حفاصو ..هلوخد درجمل ىجلا اذهب قيفوت سحأو
 .ىركق دومحم سدنهملا ىلإ هدي دم مث ..الوأ

 ؛هدعقم ىلع نم ةموق فصن موقي ىهو ىركف دومحم لاقو
 : ةدراب ديب قيقوت حفاصيو

 .لضفتا ..سدنهمشاب اي ريخلا حابص -
 .تعفر غاصلا ةهجاوم ىف قيفوت سلجو
 ةعرسب رودي قيفوت لقعو ..تمص ةرتف ةثالثلا ىلع ترمو

 نيب موجولا اذه رس فشكي نأ لواحي ةعاسلا ىف ةفل نويلم
 .تارباخملا طباضو بدتنملا ىضعلا

 ,بتكملا قوف هيعارذ دنسأو ءىركق دومحم سدنهملا حنحنتو
 : ةبترم تاملك ىف لاقو قيفوت ىحن هقنع دمو

 تالليف عبرأ ءانب عورشم نع هيب تعفرو انأ ملكتنب انك انحإ -
 .هد عوضوملا نع ةركف كدنع اعبط ..ةيصوصخ

 .داح لؤاست هينيع ىفو تعفر غاصلا وحت ةعرسب قيفوت تفتلاو
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 فيلاكت هل تمدق ىللا تنإ كنإ كل لاق ىللا ىه تعفر غاصلا -

 :ضيفخ توص ىف لاق مث ..ةأجافملا علتبيل هاف قيفوت حتفو

 .مدخقأ اي هويأ -

 : هينضغا اه ىف
 .ةدك لبق فرعأ ىنإ ضورفملا ناك -
 غاصلاو ..هب دجتتسي هنآك تعفر غاصلا ىلإ تفتلي قيفوت داعو

 .هئاذ زوي نلإ رظتي مهجتم سلاج تعقر
 هيراش عفرت ةجزللا هتماستباو بدتنملا وضعلل قيقوت لاقو

 : هقنأب هقصلتو ريغصلا

 نع ثحب دادعإ ىنم بلط تعفقر غاصلا ..كب ىركف اي لاو -

 انأو ثحبلا تددعأو ..ثحب درجم ..تاليف عبرأ ءانب فيلاكت

 هيف دخآ اح ىنإ ضورفم شناكامو ..عورشملا نع ةركف شيدنعام
 .ةدك ناشلع نكميو ..تامولعم ..ثحب درجم امنإ ..رارق

 .فرق ىف ناتبولقم هاتفشو اقفاوم هسأر بدتنملا ىضعلا زهو

 : لاقو

 ..اهلجسم تنإ ىللا راعسألا كسسرد ىنإ مهملا ..مهم شم -

 .ةكاملا ىف نيرشع ىلاوحب ةيلعفلا فيلاكتلا نم لقأ اهنإ تدجوقف
 .تعفر غاصلا ىلإ رظني داعو ءقيفوت مثعلتو
 : دردزم ههجوو لاقو ء.هسأر تعفر غاصلا عفرو
 هنإ قيقوت سدنهملا نم تبلط ىللا انأ ىنإ كتدايسل تلق انأ -

 .فيلاكتلا ضفخي

 : هلقع ىف تحتف رونلا نم ةقاط نأك قيفوت لاقو
 ..انتعاتب ةكرشلا ةيناكما ىباسح ىف تلخدأ ىنإ عقاولا -
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 تعفر غاصلا همدقم هد تالليقلا عوضوم مادامو ..ىنات عورشم

 اهبجاو نم ةكرشلاو ..ةماعلا ةحلصملاب قلعتم عوضوم مزال ىقيد
 :ةماعلا ةخلصملا نصشي ام لك ىف مهاست اهنإ

 نع انهي ةقتوي :نانهعا ةرظن قيدقوت ىلإ تعفر غاصلا نظَتو
 .هكاكذ

 : هردص ىلع

 ةكرشلل بيستاح ىد راعسألا سب ..سيوك هد مالكلا مهاف انأ -

 ..ةماغ ةسسؤم نتقولد اتحإو .هينح فالإ ةرشع نم رثغا عزاسم
 ىلع .ةينازيسملا ضرعا مالو .ءانيلع: عجاريب ةبسفاحملا ناوين ىنعي
 هلوقأ مالك ىدنع ىقبي مزالو ..ريزولا ىلعو ..ةرادإلا سلجم

 غاصلا اهبلط ىتلا تابلطلا لك تققح انأو ..ىد ةراسخلا هيب رسفأو
 سلجتم ىلع اهيشفاأ تردقو -.ةفاغلا ةحلصفلاب نتاميإل تعفر
 تعفر غاصلا نإ جاتحم انأ تاذلاب هد عوضوملا ىف امنإ ..ةرادإلا

 |  .ةيلوكسملا اياعم لمحي ..ىندعاسي
 : لاقو :ءىرج بضغ ىف هيلإ تعقر غاصلا رظنو
 ؟ كتدايس هبلطتب ىللا هيإ ىنعي -
 : ءاجر ىف بدتنملا ىضعلا لاقو

 .بوتكم رمأ الثم ىنيدت ىنعي -

 : ةدح ىف تعفر غاصلا لاقو

 انلغش انحإ ..ةبوتكم رماوأ شيدتب ام تارباخملا نإ فراع تنإ -
 .ةبوتكم رماوأب ىشمي هنإ نم رطخأو ريبكأ

 ةعرسب هفقرو داع مك ::ساي ىف ةسار بتتتعلا ىضغعلا نيكتو
 : اديدج ائيش فشتكا هنأك

 قوكياش للا نيم نينه مما يتكتتام ىد تالليفلا ىه -
 !؟ ةموكحلا ..كلام

 لابح بذجي هنأك قيض ىف دهنتي وهو تعفر غاصلا لاقو
 : هردص نم ريصلا
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 نمو هد عورشملا ىف ناشاح ةيمسر ةنهج ايفام ال
 ىف .نكصاح ىللا ةريقلا تايصخشلا ءاعساب حرصت انذإ لوقعم

 شم «:نيينانع سان ءانناب مكتانح ةيلمعلا امنإ ::ىاذ تويشلا
 .نيقورعم

 : متمتي ىهو ءسأي ىف هسأر سكني بدتنملا ىضعلا داعو
 .ةريبك ةيلوئسم ىد -
 تعفر غاصلا ىلإ تفتلا نأ دعب بدتنملا وضعلل قيفوت لاقو

 : ةطخ ىلع هعم قفتي هنأك

 ةينازيملا ماد امو ..ةكرشلل ةماعلا ةينازيملا وه مهملا مدنفأ اي -
 ىتح ..شمهتام ليصافتلا ىقيت ةنابسك ةنسلا رخآ علطتاح
 عورشم هيف نأ تبثو ؛ةيقيقحلا ماقرألا ةينازيملا ىف انلجس ىل
 .ةنايسك عيراشملا ةيقب مادام ..مهم شم ..ةكرشلل ةراسخ بيس

 : هنانسأ تحت نم مستبي ىهو بدتنملا ىضعلا لاقو

 .ادج لوقعم مالك ..لوقعم -
 : الئاق تعفر غاصلا ىلإ تفتلا مث
 ؟ ةيوش هد عورشملا لجأن نكمم شم -
 : ةدح ىف تعفر غاصلا لاقو

 نإ لوقتب ىدنع ىللا رماوألاو ..رماوأ لقناب انأ مدنفأ اي هللاو - ظ
 .فرصتلا رح كتدايسو . .اروف ذفني مزال عورشملا |

 : ةعرسب ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 ةقلعتملا رماوألا ذيفنت ىف نواعتن مزال انلك انحإ ..صالخ -

 ىقالت كتدايس ىلع توفت حبصلا ةركب ..ةماعلا ةحلصملاب
 .ذيفنتلل زهاج هلك عورشملا

 رماقم هنأك هانيع تقربو .ةجزل ةماستبا تعفر غاصلا مستباو
 وهو «بدتنملا ىضعلا حقاصي هدي دمو ءافقاو ماقو ..هحايرأ عمجي

 : لوقي
 .ريتك كبعتنب اننإ فراع انأو ..ىوق نيركشتم انحإ -
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 .انم رتكأ اوبعتتب متنإ -
 ىلع حيست ةلئاسلا هتماستباو امهنيب فقي وهو قيفوت لاقو

 : ههجو

 : بدتنملا وضعلا هيلع درو

 هد عورشملا ىلع فرشت كنإ كوجرأو ..سدنهمشاي اي بيط -
 .تقولد نم لغشلا زهج ىدتيا ..كسفنب

 : تعفر غاصلا ءارو ىرجي ىهو قيفوت لاقو

 امهفلخ رظني ءىركف دومحم سدنهملا بدتنملا وضعلا فقوو
 .ةبيرلاو كشلا امهؤلم تارظن

 : مستبي ىهو هيدي نيب هسأر عضوو هدعقم ىلع سلج مث
 ! هد لكشلاب برختاح دلبلا ..لوقعم شم ..لوقعم شم -

 نادآو .ءىصوصخلا نوفيلتلا ةعامس عقرو .,ةتغب هسأر عقر مث

 : اريبك ائيش ررق هنأك ءمزاح ءىرج توص ىف لاقو ءامقر
 ؟ ةماعلا تارباخملا ريدم نوفيلت ةرمن فرعأ ردقأ ..كلضف نم -
 : لاق مث .همامآ ةقرو ىلع مقرلا بتكو
 .ركشتم -
 ..ركفي هدعقم دنسم ىلع هرهظب لامو «نوفيلتلا ةعامس عضوو

 ريدم مقر رادأو نوقيلتلا ةعامس عفرو داع مث ..ةريصق ةهرب ركف

 .ةماعلا تارباخملا

 هذه ءانبب ترمأ دق ةماعلا تارباخملا نأ ىف كشي .تاءاشنالا
 اذه ذيفنت ىف هسفن نيبو هنيب ددرتي نكي ملو ..عبرألا تالليفلا

 تارباخملا ىف نيلوئسملا عانقا ديري ناك هنأ كلانه ام لك ..رمألا
 امدتعو ..ةكرشلل ةميسج ةراسخ ىف اويبستي ال ىتح ءنمثلا عقرب

 لاصتالا ررقو هتعاجش لكب ناعتسا ..تعفر غاصلا عانقإ ىف لشف
 .ةماعلا تارباخملا ريدمب
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 ..تارياخملا ريدم فرعي ىركف دومحم سدنهملا نكي ملو

 قلطني ..اسباع اضماغ اناسنإ هروصتي ناكو ..لبق نم هري ملو
 هلك تارياخملا زاهج روصتي ناك ..هينيع نم ءاكذلاو رذحلاو كشلا

 .رشبلا سوؤر قوف قلحي ضماغلا فيثكلا بابضلا نم دشحك
 توص عمس امدنع «نوفيلتلا ةعامسي كسمم وهو هدي تشعتراو

 ..ىداع ناسنإ هنأك ..ةطاسي ىف هيلع دري ,هسقن تارياخملا ريدم

 : ةكهاللا هسافنأ هفجرت توص ىف لاقو
 هنإ دقتعأ ..انتعاتب ةكرشلاب صاخ عوضوم هيف مدنفأ اي هللاو -

 .كيلع هضرعأ تركفو ..كتدايس مهي

 : ةشاشبو ةطاسب ىف تارباخملا ريدم لاقو

 ؟ ىبتكم ىف فرشت بحت ..مدنفأ اي كرمأ تحت -

 رثكأ تهبو ..ةطاسبلا هذه لكل ىركف دومحم سدنهملا تهبو
 ةطاسيلا هذه تناك امير ..نكلو ..تارياخملا ريدم بتكم ىلإ هتوعدل

 : قجتري لازي ال هتوصو لاقو ..ضومغلا رصانع نم رصنع ىه

 ؟ مدنفأ اي ىتمإ -
 : رخآ لمع هيدل سيل هنأك ةعرسب تارياخملا ريدم لاقو

 .رشادح ةعاسلا ةركب -

 : ددرت ىف ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 ؟ نيف بتكملا فرعأ ردقأ ..تحمس ىل ..هللاو -
 5 : تارباخملا ريدم لاقو

 .ةبقلا ىف -
 نأ لبقو ,هلهج نم هلجخ ىرادي هنأك ءىركف دومحم لاقو

 ::ناونعلا ةيقي د قزمت
 .مدنفأ اي ركشتم -

 : ددرتملا هتوص ىف درطتسا مث ةهري تكسو

 .تالليف عبرألا ءانب عورشمب صاخ عوضوم ىه -
 : تارباخملا ريدم لاقو

 .هد عورشملا نع ةركف ىدنع ام هللاو -

 ا" مهي عىش ال الا لل



 : اشهد ىركف دومحم لاقو

 .تعفر غاصلا انل هغلب ىللا عورشملا -

 : تارباخملا ريدم لاقو

 ؟ نيم غاصلا -

 : ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 .مدنفأ اي تعفر غاصلا -

 : ةشهد ىف تارياخملا ريدم لاقو

 .ملكتن ةركب لاح لك ىلع ..تقولد هد مسالا ركاف شم هللاو -

 : هقير علتيي وهو ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 .ادج ركشتم ..ركشتم ..مدخقأ اي رضاح -

 : مجاو ىهو اهناكم ىلإ نوفيلتلا ةعامس داعأو
 ؟ تعفر غاصلا مسا تارياخملا ريدم ركذي ال فيك

 له ..رمأيو ىهنيو ..اهدعقيو ةكرشلا ميقي ىذلا تعفر غاصلا

 هركذي الأ دح ىلإ تارباخملا لاجر نيب اهفات اريغص نوكي نأ نكمي

 ريدملا نأ دح ىلإ ماهو ريبك تارباخملا ىف نم لك نأ مأ ..؟هريدم

 ةموسرم ةسايس هذه تناك امير ..ىأ ..؟ مهئامسأب مهركذي دعي مل ٠

 نأ ىلإ ةكرشلا ىف هبودنم مسا لهاجتي نأ ..تارباخملا ريدم اهعبتي
 ال تعفر غاصلا نأ ضورفملاو ..هتياهن ىتح عوضوملا جردتسي

 .ةرشابم ريغ ةفصب هلوازي امنإ ..ةرشابم

 ,ةدحاو ةرم هموجو نم قافأ مث ..هئاكذ ىلع هسفن أنهو ..ريخألا

 ديعيو ..اهبتريو ..تالليف عبرألا ءانب عورشم قئاثو عمجي أدبو

 نأب هفلكو .هريتركس ايدانم سرجلا طغض مث ..همامأ ةقرو ىف

 .تانايبلا نم ديزمب هل ىتأي
 اهطغضيو .هطبإ تحت هقاروأ ةبيقح لمحي ىهو هبتكم نم جرخو

 .هنم دحأ اهفطخي نأ ىشخي هنأك ةوقب هردص ىلإ
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 ىذلا ثيدحلا تاملك بتري ىهو ؛هتليلو هموي ةيقب ىضقو
 ىتلا ةروصلا هسفنل مسريو ..تارياخملا ريدم نيبو ةنيب روديس

 مهجتملا ريطخلا لجرلا ةروص ىف انيح هسفن مسري ..اهب هلباقيس

 لجرلا ةروص رخآ انيح هسقنل مسريو ..اريطخ ابجاو ىدؤي ىذلا
 ناك امهم رمألا ىبليو ,ةمدخلا ىف ىنافتي ىذلا رئاحلا عضاوتملا

 ىذلا فيفخلا شوشبلا لجرلا ةروص ىف انيح هسفن مسريو ..رمألا

 .كحضي وهو ..ةطاسي ىف هتلكشم ضرعي
 .مني ملو
 ةوق ىف اهمضي هطبإ تحت هقاروأ ةبيقحو حابصلا ىف جرخو

 قئاسلا رمأي نأ مهو ..ةكرشلا ةرايس ..هترايس بكرو ..هردص ىلإ

 الأ لضفألا ناك امبر ..ددرت هنكلو ..تارباخملا ةرادإ ىلإ هجوتي نأب
 .تارباخملا ىلإ هقيرط ىف هنأ قئاسلا ملعي

 نأب هرمأ كانهو ..ىبورج لحم ىلإ هجوتي نأب قئاسلا رمأو
 كشي نأ ىشخ هنأك لاق مث ...ةكرشلا رقم ىلإ ةرايسلاب هقبسي

 : هيف قكاسلا

 .اهاشمتا ىقياح انأ -

 لاهيف هسفن عضو ,:ةرجأ ةرايس ىدانو :جرخ مك ,ةرايسلاب دعتيا

 : ةفهل ىق قئاسلل لاقو
 .ىطسأ اي ةبقلا ىلع علطا -
 هري مل ىذلا تارباخملا ريدم ةروص روصتي ىهو قيرطلا لوطو

 .هل اهلوقيس ىتلا تاملكلا بيترت ديعيو ..لبق نم
 نم تارباخملا ةرادإ ىنبم ىلإ رظني فقوو ,ةرايسلا نم لزنو

 :ءطيسب ىداع ىنبملاف كلذ مرو ..شعتري هلخاد ىف ام لكو ءديعب

 نأ لواح ..ءودهلاب هسفن عنقي نأ لواحو ..ةشعرلا ريثي ام هيف سيل

 .اهيلع ددرتي نأ دوعت ىتلا ةيموكحلا
 .هتاوطخ عقو عم قدي هبلقو بايلا وحن مدقتو
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 نينيعي هلوح تفلتي ىشهو .تامالعتسالا فظومل همسا ىطعأو
 ..ءودهلا اذه ىوس ..ريثم ءىش ال ..بيرغ ءىش ال ..نيتغئار

 ىه امك بارتلاب هاطغم تسيل دعاقملاو ..عملت ضرألا ..ةفاظنلاو
 هوجو «,همامأ رمت ىتلا هوجولاو ..ىرخألا ةيموكحلا رودلا ىق ةداعلا

 امك ءرذحلاو كشلا اهنم قلطني الو ,ةروطخلا اهيلع ىدبت ال ..ةيداع
 لواحي لازي الو ..هيمدق ىف طقاس هبلقف كلذ مغرو ..روصتي ناك
 روزي هنأ نم رثكأ ءىش ال ..هلوح ريطخ ءىش ال هنأب هسفن عنقي نأ
 .ةكرشلل ةمهم ءادأل ةيموكحلا تاتيهلا ىدحا

 .تارياخملا ريدم بتكم ىلإ ةاعسلا دحأ همدقتو

 هيتفش ىلعو :ةشاشب ىف ايحرم هلبقتسي تارياخملا ريدم ماقو
 .ةريبك ةماستيا

 نأ نود ءاهب هحفاصي ةشعترم ادي ىركف دومحم سدنهملا دمو
 نأ لواحي .ءاهلي ةماستبا هيتفش ىلعو سلجو ..هينيع ىف رظني
 .اهبتري ليللا ىضق ىتلا تاملكلا هنهذ ىف ديعتسي

 ةلآب ازهجم نوكي نأ دبال تارياخملا ريدم بتكم نأ ركذت ةأجفو

 تحت نوفركيمو ..هافقق ىف نوفركيم ..هيلع ةطلسم تانوفركيملا
 ..نوفركيم اهنأ دبال بتكملا ىلع ةعوضوملا ةعاسلا هذهو ..هدعقم
 .نوفركيم اضيأ هروز ىف نأك .هتوص سيتح.او

 : قلطنم توص ىف هل لوقي تارياخملا ريدم عمسو

 لمعيب انعاتب هيفوبلا انحإ ؟ ةعقاس ةجاح الو ..مدنفأ اي ةوهق -
 .سيوك ىدنه رمت

 ىف لاق مث ءرذحلا امهؤلم نيذيع ىركف دومحم سدنهملا عقرو
 : سوبحم توص

 ةماستبا مستبي ترباخملا ريدمو ..ةريصق تمص ةرتف ترمو

 .هرئاز لايخ ىف رودي امب سحي هنأك :ةعجشم
 ليصافت عطقتم توص ىف ىوري أدب مث ..ىركف دومحم حنحنتو
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 دادعتسا عطقم لك ىف دكؤي ىهو ..تالليف عبرألا ءانب عورشم

 ليدعتب بلاطي هنأ كلاذه ام لكو ءاروف عورشملاب مايقلل ةكرشلا
 .فيلاكتلا ىوتسم ىلإ عفترت ثيحب راعسألا

 رتفت ال هتماستباو ءوده ىف تارباخملا ريدم هيلإ عمتساو

 : اضيأ ءوده ىف لاق مث ,هيتفش قوف

 : سامح ىف ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 لك مهاق هد ..طاشتلاو ءاكذلا ىهتنم ىف باش هد ..اعيبط -

 .ةكرشلا ىف ةجاح

 ىأرق هينيع ىف همالك عقو ىريل تارباخسلا ريدم ىلإ ظنوا

 .هيفتك قوف نم بان
 : ءوده ىف تارباخملا ييدم لاقو

 ؟ نامز نم هفرعت -
 : لاق مث اليلق ىركف دومحم ددرتو

 ف قرا .عويسأب ةكرشلا تملتسا ام دعب هفرعأ هللاو -

 .اوس لغتشن انيدتباو هسفنب ىنفرعو «ىبتكم
 : تارياخملا ريدم لاقو

 ؟ ةفص ىأب هسفنب كفرع -

 : ةعرسب ىركف دومحم لاقو

 .ةيصخشلا

 ,ىركف دومحم ىلإ هينيع بع عقر مث ,ةهرب تارباخملا ريدم تكسو

 : داج ءوده ىف لاقو

 تارباخملا ..تارباخملا ةرادإ ةمهم كتدايسل حرشأ بحأ انأ -

 ..ةزهجألا ةيقب ىز ..ةلودلا ةزهجأ نم زاهج ..ةيمسر ةئيه
 ةفض اريك اهلامعإ تنا < ول تح. :ةيرسس ةفيف شم تارياكسلا
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 ىأ ىتعي ..ةزهجألا ةيقب عم نواعتلاب ءىلخادلا نمآلاو ىراخلا نمألا

 تارباخملا ةرادإ املو ..هيي ةوعد شانلام نمألا سمي ال عوضوم

 ىف لصحيب ام ىز ةينلع ةصقانم نع نلعتب تاءاشنإ ىأل جاتحتب
 ءانبل تجاتحا تارياخملا ول ىنعي ..ةلودلا ةزهجأ نم ىنات زاهج ىأ

 لواقملا عم اهمساب دقاعتتبو ..ةصقانم نع نلعتب ..تالليف عبرأ

 عم تدقاعت كتدايس نإ شدقتعا امو ..بوتكم دقع ..ءانيلاب فلكملا

 .ىيد تالليفلا ءانب ىلع تارباخملا

 : ثهلت هساقنأو ,ناتعستم هاتيعو ىركف دومحم سدنهملا لاقو

 رمأ ىنيدي هنإ هتيجرتا انأ هد ..ةدك شينمهفام تعفر غاصلا -

 لاق ..شيضرام ..ىطفتم انأو عورشملا ذفنأ ىدتبأ ناشلع بوتكم

 .ةيوتكم رمأوأب شلغتشتب ام تارباخملا نإ ىل
 : لاقو .ءاثر اهيف ةريغص ةماستيا تارياخملا ريدم مستباو .

 طباض هنإ شدقتعا امو ..تارياخم طباض شم تعفر غاصلا -

 هسافقتأ تأدبو ..هليألاك همق ىركف دومحم سدنهملا حتفو

 : ثاهل ىف لاقو ..جدهتت

 .لوقعم شم ..لوقعم شم -
 : قافشا ىق هيلإ رظني وهو تارياخملا ريدم لاقو

 ىواهتو ..باصن دي ىف تعقو كنإ ءكل لوقأ ىنإ فسآ -
 ..هردص ىلع هسأر طقسو ..هتسلج ىف ىركف دومحم سدنهملا

 : ددري داعو ..قونخم هنأك ناتظحاج هانيعو

 :لوقعم شم لوقعتم نقم -
 : تارياخملا ريدم لاقو

 ةدك ليق تلصح ..اهعون نم ةثداح لوأ شم ىد نإ فساأللو -

 موقتب ىللا لمعلا ةقيقح نيمهاف شم ريتك سان هيف نإ ..تارباخملا
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 هيقدش نيب حنرتي ليقث هناسلو ىركف دومحم سدنهملا لاقو
 : للشلاب بيصأ هنأك

 دحأو لك ..ثارباشم طباض هنإ دكاتم ثنك مدنفأ اي انأ سباح
 شم تقولد ةياغل انأ ..تارباخم طباض هنإ فراع ناك ةكرشلا ىف

 !!ىد

 ؟تالليف عبرألا ريغ ىنات هيإ كنم بلط مهملا ..نكمم -

 اهيلع ةينيص لمحي ,ةيدامر ةلدب ىدتري ,ةاعسلا دحأ لخدو

 ادي ىركف دومحم سدنهملا دمو ..ىدنه رمتلا بارش نم بوك
 ,همف نم اهبرقي ىهو بوكلا تشعتراو ..بوكلا اهب لوانت ةشعترم

 ىلع ةشعترملا بوكلا عضو مث ..نيتفاجلا هيتفش اهب للب ةريغص

 طاير حسمي ذخأو ,كابترا ىف هليدنم جرخاو ..ةريغصلا ةدكاملا

 قوف ببصتملا درابلا قرعلا تارطق ليدنملاب حازأ مث ..للبملا هقنع

 : قونخم توص ىف لاقو هنيبج
 صضعسبل تاوالع ةيوشو ..تانييعت ةيوش ..ةجاح شبلطام -

 .نيفظوملا

 : لاقو :نيتشعترم نيتفئاخ نينيع ىركف دومحم هيلإ عقرو
 ؟تقولد لمعتي ىللا هيإو -
 : تارياخملا ريدم لاقو

 ةكرشلا حيار كتدايس ..بصنلا ةمهت هيلع تبثن انثإ ضورفملا -
 ؟ تقولد

 : ءاذختسا ىف ىركف دومحم لاقو

 طي
 :تازياهنلا ريدم لاق
 ؟ ىتمإ تعفر غاصلا همسا ىللا لباقتاح ضورفمو -
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 : افعض دادزي وهو ىركف دومحم لاقو
 .ىبتكم ىف تقولد ىنيتتسم ىه - ٠

 مامأ ةعوضوملا تانوفيلتلا دحأ ةعامس تارباخملا ريدم عقرو

 : ضيفخ توص ىف لاقو هيتكم
 .لضفتا -

 تارباذملا ريدم ايحو :ليوط رمسأ باش لخد تاظحل دعبو
 : الكاق تارياخملا ريدم همدقو ..ةيركسع ىديت الأ لواح ةيحت

 .لماك لادبع ىشابزويلا -
 : !ادرطتسم كحضو

 .حيحصب تارياخم طباض 8

 ىف ةانيش نشانزيلا عقاتصي ىركذ دوعحم' سدتهملا ماقو
 هسفنب ىقلأو داع مث ؛هيمدق ىلع فقي نأ عيطتسي ال هنأك ءفعض

 .هدعقم ىلع

 : تارباخملا ريدم لاقو

 .كتدايسل اهمهفياحو «تاميلعتلا لك هدنع هللادبع ىشايزويلا -

 : للادبع ىشابزويلا لاقو
 ؟ ىبتكم ىق اياعم لضفتت كتدايس حمست -

 ,ريدملا هجو ىف رظني داع مث هددرت ىف ىركف دومحم هيلإ رظنو
 : الئاق ريدملا حفاصي هدي دمو ..اكلاهتم ماق مك

 ..ركشتم رتسي انبر ..رتسي انبر امنإ ..هيإ لوقأ فراع شم انآ -
 .ىوق ركشتم

 : ةريبك

 .نيركشتم ىللا انحإو ..نئمطا ..ةطيسي ةلأسم ىد -

 .لماك هللادبع ىشابزويلا عم ىركف دومحم سدنهملا جرخيو
© © © 

 ةيحصب تارباخملا ةرادإ ىنبم ىركف دومحم سدنهملا ىداغو

 تابثال تعضو ىتلا ةطخلا مهف نأ دعب ءلماك هللادبع ىشابزويلا
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 تارايس نم ةرايس اعم ابكرو ..تعفر غاصلا ىلع بصنلا ةميرج
 .ةكرشلا رقم ىلإ اهجتاو ..ايندم امقر لمحت تارباخملا

 ةطخلا ىف هلقدع فصنب ركفي ىركف دومحمو قيرطلا لاوطو

 .هريصم ىف رخآلا فصنلاب ركفيو ءاهيلع قفتملا
 ؟ةيلوئسملا نم هيفعي اذه له ..نكلو ..باصن ةيحض ناك دقل
 ,ريزولا مامأ هتييه دقفيسو ..لفغم هنأ هنع لاقيس ام لقأ نإ

 ىف هديرشتو .هيصنم نم هلزع نوررقي دقو ..نيلوئسملا لك مامأو

 .لتاق غارف ىف لمع الب شيعي هسفن دجيو ..عراوشلا

 طيحت ىتلا عاضوألا لك ىلع روثي ..هسفن نيبو هنيب روثي أدبو

 .هينذأ ىف زئتو «هينيع قرحت هتروثب رعشيو ..هب
 .ةيحض هنأب رعشيو

 قوف فوطي مهو ..تارباخملا ىمسي ريبك مهو ةيحض هنكلو

 .ريغصلاو ريبكلا ..مهلك سانلا سوؤر
 لامعأ ىف لخدتت ال ترباخملا نأ فرعي نأ هل ناك نيأ نم

 ةمهم لك نأ فرعي نأ هل ناك نيأ نم ..دحلا اذه ىلإ تاكرشلا

 نأ هل ناك نيأ نم ..ىجراخلاو ىلخادلا نمألا ظفح ىه تارباخملا
 الإ سيل ..مهلك سانلا لوقع نم نكمت ىذلا داقتعالا اذه نأ فرعي

 ؟مهو درجم

 ؟ سانلا لوقع ىلع رطيسي مهولا اذه اوكرت اذاملو

 نم مهيمحتو «سانلا حيرت ىتح ءهحيزتل دي دتمت مل اذامل

 باكترا ىف مهولا اذه نولغتسي نيذلا نيباصنلا ىديأ ىف عوقولا
 ؟ مهمئارج

 .ظيغلا هب دتشاو
 ةمهتلا نم ىجني نأ تعفر غاصلا عيطتسي نأ هظيغ ىف ىنمتو

 .تارباخملا نم ىجني نأ ..اباصن سيل هنأ تبثي نأ ..هيلإ ةهجوملا

 ىف هعم نماضتم ..ةميرجلا ىف تعفر غاصلل كيرش هنأب سحأ

 .هبيصيس تعفر بيصيس ام لك نأو ..ةيلوئسملا
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 ةدعاسم ىف ركفي أدب هنأ دح ىلإ ساسحإلا اذه هسفن ىف ىوقو

 نأ ركف ..تارياخملا هل هتدعأ ىذلا نيمكلا نم بورهلا ىلع تعقر

 هنأ ليختو ..هفقوم ةروطخ ىلإ ههبنيل ههجاوي امدنع هنيعب هل زمغي
 .ثدح ام لك اهيف هل حرشي ةيرس ةقرو هل بتكي نأ عيطتسي

 ىف هبناجب سلاجلا ,لماك للادبع ىشايزويلا ىلإ تفتلا ةأجفو
 نوكي نأ ىشخ هنأك :نيتروعذم نيتفكاخ نينيعي تفتلا ..ةرايسلا

 ىف ىخرتساو ,سأي ىف دهنت مث ..هراكفأ أرق دق لادبع ىشابزويلا
 عيطتسي دعي مل ..ةمواقملا عيطتسي دعي مل هنأك ءاملستسم هدعقم

 .هبجاو هيلع هيلمي امل مالستسإلا الإ
 .ةكرشلا رقم ىلإ الصوو
 هدي ىف لمحي ىهو ةرايسلا نم لماك هللادبع ىشابزويلا لزنو

 ريسي هنأك مج بدأ ىف ىركق دومحم بناجب راسو ,ةريغص ةبيقح

 .هدلاو بناجب

 لاقو ءبابلا ريتركسلا حتف ءبتكملا ةفرغ الخد نأ درجمبو
 : ىركق دومحم سدنهملل

 ىف رظتنم ىه ..حبصلا نم كتداعس نع لأ سيب تعفر غاصلا -
 ؟ لضفتي هيلخأ ..قيفوت سدنهملا بتكم

 : فعض ىف ىركف دومحم لاقو
 .كل لوقأ امل- الإ دح شلخدتام ..ةيوش ىنتسا -

 هللادبع ىشابزويلا ىلإ رظن مث ,ةشهد ىف ريتركسلا هيلإ رظنو
 .ةءارو بايلا قلغأو ..جرخو ..لماك

 زاهج جرخأو هتبيقح لماك كلادبع ىشابزويلا حتف ةعرسبو
 دعقملل هجاوملا بتكلا ةفاح لفسأ ىف ةعرسب هبكر ءريغص ليجست
 دعي مل ثيحب هكولس ىفخأو ..تعفر غاصلا هيلع سلجيس ىذلا
 .ءىش اهنم رهظي

 لادبع ىشابزويلا عفر ءقئاقد سمخ ةيلمعلا هذه تقرغتساو
 : ىركق دومحمل لاقو اهدعي ةسار لماك
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 .بتكملا نع اديعب ادعقم راتخا ْمْث
 هل لاقو ءريتركسلا ىداني سرجلا ىلع ىركف دومحم طغضو

 9 فقيعضلا هتوص ىف

 .لضفتي تعفر غاصلل لوق -

 ىف ديعتسي ىهو .ءاكبلاب مهي هنأك هيذي نيب هسأر عضو مث
 .اهيلع قفتملا ةطخلا ليضافت هسار

 ىق ريسي ..ةماقلا دودشم ..تعقر غاصلا لخد تاظحل دعبيو

 .هيتفش ىلع ةموسرم هتماستباو ..ةرورغم ةتباث ىطخ
 : الئاق هحقاصي ىركف دومحم فقو

 .ةيوش ترخأتا انأ ..فسأآ -
 : الئاق تعقر غاصلا ىلإ همدقو هللادبع ىشابزويلا ىلإ راشأ مث
 .تحدم ..ايوخأ نما -

 دعقملا ىلع سلج مث ءكلادب ع ىشابزويلا تعفر غاصلا حفاصو

 سدنهملا هجو ىف رظني وهو لاقو ,هيلع سلجي نأ دوعت ىذلا
 1 : ىركف دومحم

 .ىوق مومهم كيلع نياب ..كلام كتدانس -
 : دهنتي وهو ىركف دومحم لاقو
 فسأللو ..هدنع انآو حبصلا نم ..ىوق نابعت ايوخأ هللأو _

 .ةيردص ةحبذ هدتع نإ حضتا

 : تعفر غاصلا لاقو

 .هللا نذإي ةمالسلاب -

 : ىركف دومحم لاقو
 تيج امنإ ..ةدراهنلا ةكرشلا ىاج شتنكام ةقيقحلا انآ -
 .تالليف عبرألا عورشم ..انعاتب عورشملا ناشلع صوصخم

 1 : تعفر غاصلا لاقو
 .نيفتتلا ىف اودتبا مهنإ قيفوت سدنهملا نم تمهف انآ -
 : ىركف دومحم لاقو
 رمأ انيدت تارباخملا نإ ةينات ةرم كاجرتأ بحأ هضرب انآ -

 .بوتكم
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 : ةقث يف مستبي وهو تعفر عاصلا لاقو

 رماوأب شلغتشتي ام تاريباخملا ..نكمم شم هد نإ فراع تنإ -

 :يركف دومحم لاقو
 ؟! تارياخم طباض شم تنإ -

 : لاقو ةشهد ىف تعقر غاصلا هيلإ رظنو
 .اعبط -
 : ىركف دومحم لاقو

 .ةيلوكسملا اياعم
 : تعفر غاصلا لاقو

 .نكمم شم ..هضرب -

 : لاقو ىركف دومحم سدنهملا دهنتو
 ؟ نيم مساب بتكنتاح دوقعلاو ..كل انرمأ -

 : ةمهم نم ىهتنا هنأك احرف تعفر غاصلا لاقو

 عيارلاو ..ميهف ةريظن تسلا مساب ثلاتلاو ..ىركش ليلخ ذناتسألا

 .ديهشلادبع رمع مساب
 : ىركف دومحم سدنتهملا لاقو

 ؟ نييقيقح سان مهلك لودو -
 : تعفر غاصلا لاقو

 مهلك فراع تنإ ام ىز امنإ ..مهسفنب دوقعلا !وعقويح ..اعيط - 1

 .تارباخم ..انتلاجر نم
 ىنحأو ؛هينيع سكنو ءاتماص هسأر ىركف دومحم سدنهملا زهو

 .هسأر

 لطي هنآب رهاظتي ىهو .ثيدحلا عبتتي لماك هلهادبع ىشابزويلاو
 . .ةذفانلا نم
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 ةجهل ىف لاقو .تعفر غاصلا ىلإ مدقتو .هدعقم نم ماق ةأجفو
 : ةمزاح اهنكلو ةبذهم

 ؟ اياعم لضفتت حمست -

 : امستبم لازي ال ىهو لاقو ءبجعت ىف تعفر غاصلا هيلإ رظنو

 ؟ نيف لضفتا -

 .ةيودكن اوس ملكتنا-

 : هيف عقو ىذلا نيمكلاب رعشي ادب دقو تعفر لاقو

 ملاق نكي

 .تارباخملا نم ..لماك هللادبع ىشابزويلا انأ -
 لاقو .ءرعذلاب ههجو ىستكا دقو ,؛هيمدق ىلع افقاو تعفر بهو

 : عقترم ىبصع توص ىف

 .ىنومهفتام ..هيإ ىنعي ..ةجاح مهاف شم انأ -

 .هب ثيغتسي هنأك ىركف دومحم سدنهملا ىلإ رظنو
 ةيلإ ظني ال «نيكنم هسأر .سلاخ يركف نومكمو
 : ءوده ىف لادبع ىشابزويلا لاقو
 .تحت ةينتسم سيلوب ةيبرع هيف ..ةجض لمعن شالب ..كوجرأ -
 .ناتغئاز هانيع ..ثهلي وهو هدعقم ىلع تعفر طقسو

 دقو ..عله ىف هيلإ رظني تعفرو ..ثدح دق بيرغ ءىش كانه سيل

 .طوغضملا جنفسالا نم ةعطقك ههجو صلقت
 : لادبع ىشابزويلا لاقو
 .لضفتا -
 هاتفشو ..هينيع ىف ةفكازلا تارظنلاو ءاكلاهتم تعفر ماقو

 .ناشعترت
 ..مالكلاب مهي هنأك همف حتفو ..ىركف دومحم سدنهملا ىلإ رظنو 5
 ملكتي ملت
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 ..كرحتي ال ..ملكتي ال . و از وتلاح عك لومحسمو
 .سكنم هسأرو ..رظني ال

 .هي جرخو «تعفر عارذ ىف هدي هللادبع ىشابزويلا عضوو
 هوه

 ..بدتنملا وضعلا هاعدتسا امدنع .تعقر عم ءاج دق قيفوت ناك

 وه بدتنملا ىضعلا هوعدي نأ ىلإ ءريتركسلا ةرجح ىف رظتناو
 .ةداعلا ترج امك ,رخآلا

 .اليوط رظتناو
 وضعلا عم ءاج اثلاث اصخش كانه نأ ريتركسلا نم فرعو

 .لبق نم هري ملو ءريتركسلا هقرعي ال ءبدتنملا
 وضعلا ةفرغ ىف ىرجي ام ةفرعمل اقوش قرحتي قيفوت أدبو

 .بدتنملا
 .اقرحت دادزا هراظتنا لاط املكو
 جتنتسي نأ لواحي :ةعاسلا ىف ةفل نويلم ةعرسب رودي هلقعو

 .ثدح دق نوكي نأ نكمي ام

 .حتفي ءبدتنملا ىضعلا ةفرغل رشايملا بابلا توص عمس ةأجفو
 اذه دي ىف هعارذو اجراخ تعفر ىأرو ءرسيتركسلا ةفرغ نم جرخف
 .نيتغئاز هينيعو ءاصلقتم تعفر هجو ىأرو ..بيرغلا صخشلا

 .تعفر هيلإ تفتلي ملو
 رول
 ..بيرغلا صخشلا اذه عم ملسلا لزني ىهو هعبتتي قفوت لظو

 .دمجت. ..نارودلا نع فك هلقعو ..هينيع ألمت ةشهدلاو
 ف ميدشخملا نيطعلا ةفرغ ىلإ لكدو فدحاو ةرم كرضتا مق

 .بابلا ىلع رقتي نأ ىسنو ..رشايملا اهباب
 ىري داك امو :.مومهملا ةسآر ىركف دومحم سدنهملا عقرو

 .: هتوص ىلعأب خرص ىتح ,همامأ قيفوت
 ىلع توفت مزال .ةيناث ةزم ىل شخت بحت امل كلضف نم -

 .ريتركسلا
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 : ةأجاقملا نم رثعتي هناسلو لاقو ..قيقوت ءيجوقو
 .كتدايس لأسأ تيبح ..لصأ ..سي -

 : هعطاقي هتوص ىلعأب ىركف دومحم خرصو
 .ىضاف شم انأ ..تقولد كيتكم حور لضفتا -
 : شعتري ىهو قيفوت لاقو
 . سي 5

 3 خرصي بدتنملا وضعلا داعو

 .كبتكم حور كلوقأاب -
 .تولشلاب برض هنأك سحي ىهو ..ةعرسب قيفوت جرخو
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 ىهقم ىلإ اهجتم ءاسملا ىف هتيب نم قيفوت جرخ
 نم طقسي داكي هلقش طرف نم هسأرو ريسي ..ىيارع
 الب ناكرحتت هاتفشو ..ناتغئاز هانيعو ..هيفتك قوف

 ةعرسب رودي هلقعو ..هسفن ثداحي هنأك .توص األ
 ..هنارود ىلع رطينسي نأ عيطتسي ال نكلو ..ةعاسلا ىف ةفل نويلم

 ةدحاو دنع فقوهتي نأ عيطتسي نأ نود هلايخب رصقت ةعيرس روص
 هنيب تراد ةشقانم لكو ..تعفر غاصلا عم اهلدابت ةملك لك ..اهنم
 ةثداحم لكو ..هدي طخب هبتك ريرقت لكو ..بدتنملا ىضعلا نيبو
 همامأ ىرج ام لك نع ةقيقد ليصافتو روص ..اهيف كرتشا ةينوفيلت
 اهقصلي نأ ادهاج لواحيو .هنهذ ىف عباتت ةكرشلا تممأ ذنم
 عيطتسي ال. .عيطتسي ال هنكلو . .اهتم هفقوم ددحيو ,ضحبب اهضعب

 .هنهذ ىلع اهي رطيسيل هتدارإ لك كلامتي نأ

 111 ال للف و زق نست هك كيب مل نوف نلت مشرد
 ظفتحي نأ امكاد عاطتسا ..وجتي نأ عاطتساو ..هذه نم ربكأ
 ناو ءاهب رم ىتلا تامزألا نم ديفتسي نأ عاطتسا هنإ لب ..هنزاوتب
 ميمأت بقع هب ترم ىتلا ةمزألا نم دافتسا دقو ..اهنم بسكي
 ةكرشلا بحاص نم بسكي ناك امم رثكأ ميمأتلا نم بسك ..ةكرشلا
 هذه نم وجنيسو ..ةكرشلا بحاص عارذ ناك هنأ مغر ءميماآتلا لبق

 دماج كيلخ ..قيفوت وبأ اي شفاخت ام ..اهنم بسكيو ءاضيأ ةمزألا
 .لامأ
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 ىهو ..ءايكذألل ايندلا نإ ..ةمومهم ةرخاس ةماستبا هيتفش تلعو
 وه نآلا هيلإ جاتحي ام لك نإ ..فاخي اذاملف ..ادج ىكذ ..ىكذ

 ىف فرصتي نأ عيطتسي ىتح .ةجالث ىف هباصعأ عضي نأ ..ءودهلا
 .تايث

 هنأك هيلإ رظنف ..هدحو اسلاج ىملح ىأرو :ءىهقملا ىلإ لصوو
 ىبص ىلإ هينيع عفر مث ..هييحي نأ نود هبناجب سلجو ..هاري ال
 : مومهم ءوده ىف لاقو .ىهقملا

 .نينسح اي ةوهق -
 وهو لاقو :ةرم لوأل هاري هنأك :ةشهد ىف ىبصلا هيلإ رظنو '

 .سدنهمشاباي ىنيع نم -

 ارقي نأ لواحي هنأك هيلإ رظني وهو لاقو ىملح هيلإ تفتلاو
 : ههجو

 ؟ ةدك بولقم كشو لام -
 : هساقنأ رفزي ىهو قيفوت لاقو

 : هيراش ىلع حيست ةرخاسلا هتماستباو قيفوت لاقو

 .باصن علط لجارلا -
 : ةفهل ىف لوقي ىملح داعو

 ؟ نيم لجارلا -
 : هتجافي هنأك لاقو ىملح ىلإ قيقوت رظنو
 .تعفر غاصلا -
 : عوجفم توص ىف لاقو ىملح انيع تعستاو
 ؟ ىازإ باصن -
 : قيفوت لاقو
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 .تارباخم شم -

 : ةعرسب ىملح لاقو
 ؟ هيإ لامأ -
 : هقاس ىلع فكب افك برضي وهو نيزح توص ىف قيفوت لاقو
 ىف مهنيعيو سائلا نم سولف دخايب ناك ..باصن ..ةجاح الو -

 مهل ىنبي هنإ ىلع سان عم قفتأ حارو ..تارباخملا مساب ةكرشلا
 ىد تالليفلا ىنبت ةكرشلا ىلخي هنإ لواحو ..بارتلا رعسب تالليف

 .تارباخملل اهنأ ىلع

 .ىملح مجوو

 : رسكتملا هتوص ىف لوقي قيفوت داعو

 ؟ هقشك ىللا نيم فرعت -

 ؟ نيم -
 : ةرسكنم ةيرخس يف قيفوت لأقو
 ريدمل ىكتشي حار هئابغب هترضح ..روصت ..بدتنملا ىضعلا -

 .ةياكحلا تفشكناف ..تعفر غاصلا تايلط نم تاريباخملا

 : فيعض توص ىف ىملح لاقو

 .بيط لمع -
 : ادتحم قيفوت توص عفتراو

 مهنإ ركاف تنإ ..ةيهاد ىف هسفت ىدوياح هد ..ىازإ بيط -

 ؟ هيإ كيف اولمعياح تنإو -
 : ميمصت ىف هتضيقب ةدئاملا ىلع برضي وهو قيفوت لاقو
 دخاي تنك ال انأ ..ةجاح ىلع اوتيثي شوردقي ام ..ةجاح الو -
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 وضعلا ..لوكسم شم انأ ..ةكرشلا ىشماب تنك الو ..تارارق

 تنكو :تارباخم طباض هنإ ىلع تعفر غاصلاب ىنفرع بدتنملا
 انأ الو ..نوناقلا شتفلاخام ىقبأ ..ىتقيظو دودح ىف هاعم لغتشاب
 :بدتنعلا ويضعلا وه لوكسملا ..لوكسم

 : ارخاس ىملح لاقو
 .ةرم لك ىز ..ةبيصملا نم دفنتاح ىنعي --

 : هسقن نع عفادي هنأك قيفوت لاقو
 .ادبأ ةجاحب ةوعد شيلام ءىد ةرملا -

 ةهوشم ةروص ههجو ىف ىري هنأك ءاثر ىف ىملح هيلإ رظنو
 : فرق ىف لاقو ..هلك عمتجملل

 ؟ تادنتسملا هتيدأ تنك تنإ -

 : دهنتي ىهو قيفوت لاقو
 ين[
 : ارخاس ىملح لاقو

 ؟ نيف مهادو ..هيإ مهيب لمعو -
 : هنع ههجو ريدي ىهو قيفوت لاقو
 .شفرعأ ام -

 نيكس ..هردص ىف قزمت نيكسب رعشي ىهو ىملح تكسو
 ناك امم فعضأ هنأب رعشي ..تنيهأ دق هتمارك نأك رعشي ..مدنلا

 هذه ريصم ىف ركفي نكي ملو ..ريبك لقغم هنأب رعشي ..دقتعي
 هرابتعاب تعفر غاصلا ىلإ اهملسيل قيفوتل اهاطعأ ىتلا تادنتسملا
 جرخ ..ببس الي هسفن لذأ هنأب رعشي ناك هنكلو ..تارباخم طباض

 لح نأب نمؤي ناك دقل ..قيفوتل داقناو ؛هثدايم نعو .هناميإ نع

 باب امئاد ىه لب ..ىرس باب اهل نوكي نأ نكمي ال ةروثلا نأب نمؤي
 اهنأب نمؤي نكي مل :تارباخملا ىتح ..هلك بعشلا لبقتسي حضاو
 نأو ..ديري نم لك هيلإ أجلي نأ عيطتسي حوتفم باب هنإ ..ىرس باب
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 تاظحل نم ةظحل ىف هنكلو ..توصلا ريهجح ءسأرلا عوفرم هلخدي

 هسفن ملسأو ..ىروشلا هيعو نع ىلخت ..هناميإ نع ىلخت .هسأي
 مساب ..تارباخملا مساي بصني ءباصن ىلإ قيفوت هملسيل ..قيفوتل
 .ةروثلا

 :هسفن نيبو هنيب رودي اثيدح لمكي هنأك لاقو قيفوت ىلإ تفتلاو
 .كتعواط ىللا لفغم تنك انأ -
 : هالابم الب قيفوت لاقو
 شم هللا نذاب ..ةميلس تج اهنإ مهملا ..نيلفغم انلك ..ىديس اي -

 : ادتحم ىملح لاقو

 ىساسحا ..لقغم ىئأب ىساسحا ةيافك ..ةيافك لصح ىللا -
 .طلغ اهنإ فراع انأو طلغ ةكس ىف تيشم ىنأب

 : قهز ىف قيفوت لاقو
 علاطو ناقه انأ ..ىملح اي تقولد بطخلا شالب ىبنلاو -

 صنلا ىلع كحضيب دليلا صن ..ةدك ايندلا نإ فرعت مزالو ..ىنيد
 تعفر نإ تقدصو لفغم تنك انأ ..ديفتسي دحاولا مهملاو ..ىناتلا
 ..ةوالع تدخو تيقرتا ..ىليفغت نم تدفتسا امنإ ..تارياخم طياض

 شتنكام :تارباخم تعفر نإ شنقدص امو حصان تنك ىل

 ناقهز ..ناقهز امنإ ..نالعز شم انأو ..ةوالع تدخأ الو تيقرتا ال

 انأو ..ىنات نم ةكرشلا ىف زكرم ىسفنل لمعأ ىدتبأ رطضاح ىنأل

 .حيرتو حيرتست ناشلع ..ةدك ىيَر ركفت كزياع

 : ةدح ىف ىملح لاقو

 بحأو ..كيز ركفأ ىنإ نكمي الو ..كيز تركف ام ىرمع انأ -
 لوط كعفتتاح شم كتحاصن ..كسفن ىلع فاخت مزال كنإ «كل لوقأ
 .كترضح ريطتاح ..كوبيسياح شم مهنإ دكأتم انأو ..كرمع
 .ةيقرتلاو ةوالعلا ريطتاحو
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 بدتنملا ىضعلا ..ةجاح ىل لصحياح شم هنإ كنهارأ -
 ..ةملك ىأ ىنع ملكتي ردقياح شم لاشنياح ام لبق اعبطو :«لاشنياح

 بدتنم ىضع ىجيياحو ..انأ شم تارارقلا ردصيب ناك ىللا ىه هنأل

 .فوشت ةركيو ..ىنقدص ..ةجاح شفرعي ام ديدجلاو ..ديدج

 .تكسو ..هرهظ هل رادأو ءفرق ىف ىملح هيلإ رظنو

 ىف ةفل نويلم ةعرسب رودي ىذلا هلقع ءارو قيففوت حرسو
 عمجي نأ عيطتسي ..هلقع عبتتي نأ عيطتسي نآلا هنإ ..ةعاسلا

 ..ديري ام ىلإ هب لصي اطيخ اهنم عنصيو ةريغصلا ليصافتلا
 رطيسي نأ ارداق حيصأو ,هياصعأ تيطر ءىملح عم هتشقانتم

 .هلقع ىلع هتداراب
 ىلإ بهذيس ..دغلا نم ءادتبا اهقبطيس ىتلا ةطخلا مسري ًادبو

 نأ ىلإ هبتكم ءارو ىفتخيسو ..ائداه ىقبيو ةكرشلا ىف هبتكم

 هكالمز ةتامش ريثيس هءوده نإ ..ال ءنكلو ..ةعبوزلا ىهتنت

 ءاهبكترا ىتلا مئارجلا ىف تعفرل اكيرش هنوربتعيسو ,ءنيفظوملا
 ةباين هيرجتس ىذلا قيقحتلا ءانثأ هماهتا ىف اعيمجج نونماضتيسو
 ذختي نأ ىه لضفألا نإ ..ءىبتخي نلو ..تكسي نل ..ال ..ةلودلا نمأ

 .ةمزألا نم افقوم هسفنل
 هيراش تعفرف هتماستبا تعستاو ..هينيع ىف داحلا هؤاكذ قرب ى

 ريثيس ..ةيلاتلا هتاوطخ عضوم فشتكا دقل ..هفنأب هتقصلو ريغصلا
 ..هسقن بدتنملا ىضعلا دض اهريثيسو ..ةكرشلا ىف ةريبك ةمزأ
 نأ عيطتسيو ةكرشلا ىف تعقو ىتلا ءاطخألا تارشع فرعي ىهو
 عوضوم ريثي نأ الثم عيطتسي هنإ ..بدتنملا ىضعلا دض اهلغتسي
 مسقل اليكو ةطسوتملا ةراجتلا ةداهش لمحي ديدج فظوم نييعت
 تالهؤم نولمحي ىمادق نيفظومل اسيئرو ..ةكرشلل تاياسحلا
 اذه نييعت دض مهضرحيو الوأ نيفظوملا عمجيسو ..ةيلاع

 بلطيو نيفظوملا مساب بدتنملا ىضعلا ىلإ بهذيس مث ..فظوملا
 وضعلا ضقريسو ..هقحتسي ىذلا هناكم ىف هعضو ىأ .هلزع هنم
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 نيف طظوملا لك روثيو ..هنييعت رارق ىضمأ ىذلا ىه هنأل بدتنتملا

 .هيلإ مهراظنأ لوحتتو بدتنملا ىضعلا دض
 ةمزألا هذه دعي الطب جرخيس هنإ ..رثكأ قيقوت ةماستبا تعستاو

 ..هتلوطب ىلع افاكي نأ بجيو ..ايبعش الطب ..هثاكذي اهعنصي ىتلا
 .ديدجلا بدتنملا ىضعلا هئفاكيسو

 تهبتنا ةأجف مث ..هب اديعس ..هئاكذ ءارو احراس قيفقوت لظو

 : قدصي ال هنأك لاقو ..قيرطلا ىلع هانيع
 !؟ ىاج ىللا دمحم هد شم ..لوقعم شم -

 : هيمدق ىلع فقي وهو حاص مث ؛ىملح تفتلاو
 .ذمحم -

 .هيعارذ نيب دمحم نضتحاو عراشلا ىلإ ىرج مث
 ىف اهزهي ذخأو هديب كسمآو ءدمحم ىحن عفدناو قيفوت ماقو

 : نوغزي هناك لاقو :ةلع هيمو وفيت ةقداس ةديبك ةحرفو :ةراوح
 هنضتحا مث ؟ ىد ةليوطلا ةبيغلا هيإ ..انتشحو ..دمحم اي كيزإ -

 .هيتنجو اتلك قوف هلبقو ءرخآلا ىه هيعارذ نيب
 هيتفش ىلعو ..مهاس وهو هيقيدص بيحرتل ملستسم دمحمو

 ىذلا قيربلا اهيف سيل ..ههجو نم ةعطق اهنأك ةريببك ةماستبا
 ,ةميدق تايركذ نم رثأ اهنأك ..ىلحلا ىنعملا اهيف سيلو ..هب تزاتما
 تامصي امهتحت :ناتأفطم ناتدودكم هانيعو ..هيتفش قوف دمجت

 دق ةيمامألا هرعش تالصخ نأك ءاعاستا رثكأ ودبي هنيبجو ..ءادوس

 هتلدبو ..ماوعأ ةرشع ربك هنأك وديي هنإ ..اغارف هيف تكرتو تطقس

 .ناك امك اقينأ سيل ..ةخستم ..ةشمركم
 : لافطألا توص ةنر هيف لازت ال بعتم توص ىف لاقو
 .ىنوتشحو ..مكيزا -

 .ةولح مايأ تايركذ داعتسا هنآك هينيع ىف ةعيرس ةعمل ترمو

 ىلإ امهنم لك رظن مث ءدمحم هجو ىف قيفوتو ىملح رظنو
 ىلإ اداعو هيعارذ نم دمحم ابحس مث ..هيأر هعلطتسي هنأك رخآلا
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 : نانح ىف دمحمل مستبي وهو ىملح لاقو ..امهتدئام
 ؟ ةيردئكسا ىف تطسبنا -
 : حراس ىهو دمحم لأقو
 .ىوق -
 : دمحم لاح ردقي نأ نود قيقوت لاقو
 ؟ ةيردنكسا كادو ناك ىللا هيإ تنإ -
 دحأب ءىجوف هنأك نيترئاح نينيعب هيلإ رظنو دمحم هيلإ تفتلاو

 : هالابم الب لاقو .هيفتك زه مث ءزاغلألا
 .صالخو تحر ..شفرعأ ام -

 :ةدمعتام نيغ ةونسلا ىف لوقت قيقوت داعو
 ؟ اهلك ىد ةدملا بيغت كالخ ىللا هيإو -
 : لاقو «هيتفش قوق ةقلعملا هتماستباب دمحم هيلإ رظنو
 .شقفرعأ ام هضرب -

 : قيفوت لاقو
 نكمم شم ..رقتستو هأب لقعت مزال تنإ ..دمحم اي عمسا -

 .نانف كنإ حيحص ..لوط ىلع هد لكشلاب لضفت
 .سب
 : الئاق ىملح هعطاقو

 .قيفوت اي تنإ تكسأ -

 : نانح ىف الئاق دمحم ىلإ تفتلا مث

 ؟ ىتمإ تيج -
 : حراس ىهو دمحم لاقو

 .رهضلا ةدراهتلا -

 هتوص عفترا دقو الئاق درطتساو هينيع لكي ىملح ىلإ رظن مث
 : ةأجق

 .شاهتيقلام ةيرطملا تحر انأ ..؟نيف ءانس -

 .همأ دقف لفط هنأك اهلاق
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 : ءوده ىف ىملح لاقو
 فشلا تنحي انس
 : ءاكبلاب مهي هتأكو ,جتحي هنأك دمحم لاقو

 ؟ هيل نويسنبلا تعجر -

 : ريبكلا لفطلا للدي هنأك ىملح لاقو
 .ةيرطملا ىف اهدحول دعقت تقاخ مزال -
 : اهدمعتي ال ىتلا هتوسقب قيفوت لاقو
 كانسست ني اهدناغ تتنك لعين: لوقعت كيلخ همس اه>

 ؟ عجرت ام ةياغل
 داع ..هيلع دري ملو ..هدصقي ام مهفقي ال هنأك دمحم هيلإ رظنو

 : لاقو ءىملح ىلإ تفتلاو
 ؟ اهل حورن ءاياعم ىجيت -
 : اكحاض ىملح لاقو
 ضعي نيشعلاو مكتامز :.كييسساو كاته ةياقل كلصوا[ انآ ..ال-

 .ىوق
 : لاقو هب ثيغتسي هنآك دمحم هيلإ رظنو
 .شينبستام ..أل -

 : ناتح ىف ىملح لاقو
 .مكدحول لوألا اولباقتت نسحأ -
 : الئاق قيفوت ىلإ تفتلا مث
 .دمحم لصون قيقوت اي انيب موق -
 : قيفوت لاقو
 ةسون تبلا عم تقفتا ..ةريبك ةرهس بضوم ىد ةليللا انأ ..ال -

 ىف تعقو ىللا ةييصملاب لفتحاب ..زيزعلادبع ةقش ىف رهسن حورن
 .اياعم ىجيت لقاع تنك ىلو ..ةكرشلا

 : ىملح لاقو
 .بياصملاب لفتحا دوعتم شم انأ ..كدحول لقتحا -
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 : لوقي وهو هب ماقو هعارذ نم دمحم دشو

 .ةركب كفقوشن -

 : عيفرلا هتوصي دمحم لاقو

 .قيفوت اي مكيلع مالسلا -
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 . .امئاد ضوبقم هبلقو
 ؟هبلق ىف ملألا اذهب سحي اذامل ىردي الو
 .ىرجيو
 .هيلق نم ىرجي
 .هينيع مامأ زتهت ءانس ةروصو

 نأ لواحي مل ؟هنع ةديعب ىهو ءانس ركذتي اذامل بجعتيو
 اهركذتي اذاملف ..سانلا لك بحي امك اهبحي هنإ ..اهيحي هنأب فرتعي
 دادزي اذاملف ..اهنم ىرصي هنأ ملعي هنإ ..اهنم ىرجي وهو ءامكئاد

 ؟ اهنع دعتيا املك اهي هساسحإ

 ...عقاوب فرتعي نأ ديري ال ..هسفن مهفي نأ ديري ال هنإ

 طغضي ىذلا دودشملا طابرلا اذه ..بحلا فاخيو :عقاولا فاخي هنإ

 .هبلق ىلع
 .بذعتيو
 .بذعتي هنأ ملعي هنإ

 نكي مل هنإ ..هنوكي نأ دوعت ىذلا صخشلا دعي مل هنأ ملعيو

 ' .لبق نم ادبأ بذعتي
 دمعتي مل امك ..ةدوعلا دمعتي مل ..ةرهاقلا ىلإ دوعي هسفن دجوو

 لزني هسفن دجوو .دوعيو راطقلا بكري هسفن دجو هنكلو ..رفسلا
 ..ةيرطملا تيب ىلإ بهذيو راطقلا نم

 هذه هنأك ..تيبلا ىف ءانس دجي مل امدنع ..العف شهد ..شهدو

 الإ اهكرتي مل هنأك ..اهنم ىرجو اهكرت ذنم رمت مل ةليوطلا روهشلا
 نإ ..ةعاسلا هذه ىف تيسبلا كرتت نأ اهقح نم نكي ملو ..ةعاس ذنم

 بسحي ءىش ىأ هيف دعي مل ..اضيأ ىشالت دق نمزلاب هساسحإ
 .نمزلا ىتح ..ءىش ىأ باسح

 ىف قراغ ىهو ءءانس هيسف ميقت ىذلا نويسنيلا ىلإ لصوو
 هل مستبي ىهو ةرامعلا باب دنع ىملح هحفاصو :عايضلاب هساسحإ
 : اعجشم
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 .هأب انأ كييسأ -

 : شعتري عيفرلا هتوصو ءهديب ثبشتي ىهو دمحم لاقو
 .ءانس ىلع ملست ناشلع ..ىملح اي اياعم علطا -
 : هيتفش ىلع لازت ال هتماستباو ىملح لاقو
 .كدحول علطتاح ..ال -
 رادتساو ..هدي بحسو ..نيترسكتم نينيعي دمحم هيلإ رظنو

 .سأرلا سكنم وهو ةرامعلا لخديل
 : الئاق هققوتساو ىملح هوحن اطخو

 انأو ..اهرذعت لواحو ..ءاتس مهقت كنإ لواح ..كمكحهم -

 .تيبلا ىف كانتتساح
 ..اهل ىنعم ال ةزازتها هسأر زتهاو ..لوهذ ىف دمحم هيلإ رظنو

 كفتوو .:نويسنبلا ىلإ هعجمو: .:ةرامعلا لكيو يقاس ربج مك
 اذامل ..هسفن لئاسي ىهو ءةشعترم عبصأب بابلا سرج ىلع طغضي
 اذامل ..اهرذعي نأ هنم بلطي اذاملو ..ءانس مهفي نأ ىملح هنم بلطي
 رذعي نأ نولواحي اذاملو ..اضعب مهضعي مهفي نأ سانلا لواحي
 هكرتت ال اذامل ..رخآ اناسنإ مهفي نأل هتجاح ام ..اضعب مهضعب
 دحأ نم بلطي الو ءدحأ مهق ءانع هسفن فلكي ال ءاقلطنم شيعب ايندلا

 دحاآ نم بلطي الو ءدحأ رذع ىف ريكفتلا هسفن فلكي الو ..همهفي نأ

 :ءتحلا اذه ىلإ نهنعي ىف موضعي نمانلا كراستي اذامل ..ةرذعي نأ
 !؟ههجو ىف خرصيو رخآلا ةبقر ىلع هدي مهنم لك عضي اذاملو
 اذه ىلإ ةليقث ايندلا ودبت اذامل ..اذامل ..اذامل ..تيك لعفإ ..اذك لعفإ
 ..كحضن اثك ..ءادعس انك دقل ..هب اذه لك ءاتس تلعق اذاملو ..دحلا
 ..ىذغن ..ةرجش عرف قوف نيروفصع انك ..لثمنو ..حرمنو
 نم جرخن اذامل ..ريغتن اذاملف ..ءىش انصقني نكي مل ..صقرنو
 ؟؟اذامل ..ةنجلا نم مدآ جرخ اذامل ..ةسيعت ءةليقث ءايند ىلإ ..انايند
 ؟؟اذامل

 طمغلملا نيمسلا اههجو ىق رظنو ..نويسنبلا ةبيحاص هل تحتفو
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 : لفط توص ىف لاقو ءاهنايري ال نيتفئاز نينيعب ,غابصألاب
 .ءاتس زياع -

 مث ..اهجو ىف قلحبت ىهو ةخراص ةكحض ةأرملا تكحضو

 ترقنو ..ةلاصلا ىلع لطملا ءءانس ةفرغ باي ىلإ تراسو ترادتسا

 : عئام توص ىف لوقت ىهو .هيلع
 .فويض..ءانس مادم اي دو

 .همون ىق ريسي هنأك ..ايئاقلت دمحم اهءارو راسو

 ةأرملا هجوب نامدصت اهانيع تداك امو ..اهباب ءانس تحتفو

 .دمحم هجو اهءارو تحمل ىتح «نويسنبلا ةيحاص

 توص ىق تسمهو .ءقرشأ هنأك ةدحاو ةرم اههجو محتفتو

 ! لمحم -

 ىري هنأك هينيع قوف زتهت هشومرو هسأر اهيلإ دمحم عفرو

 سمهي وهو هيعارذ نيب اهنضتحاو اهيلإ ىرج مث ..ةرم لوأل رونلا
 : ءاكبلا كشو ىلع هنأك

 .ءانس ..ءانس -

 اهيلقو ..نينيعلا ةضمغم ..ةتماص ..هيلإ اهسقن ءانس ثملسأو

 نأ ىلإ ةأجف تهبنت مث ..اهيتفش نيب ةدقأر ةنيزح ةماستباو ..قدي
 تدحعبأو ..اهينيع تحتفف ..بابلاي ةفققاو لازت ال :نويسنبلا ةيحاص

 تاذ ةعيلخ ةماستبا مستبت اهتأرو ةأرملا ىلإ تتفتلاو ..اهنع دمحم
 : ةعرسب تلاقو ..ةسيلتم اهتطبض اهناك :ىنعم

 .كتنذإ نع ..ىزوج هد -

 ىلإ تداع مث ..بابلا اهءارو تقلغأو ءاهتفقو نم ةأرملا تحازأو
 تدعتيا اهتكلو ..ةيعارذ نيب ةيناث ةرم اهذخاأي نأ لواحو ..كمحم

 نأ لواحت توص ىف لوقت ىهو ريرسلا ةفاح ىلع تسلجو ..هنع

 : ادراب جرخي
 ؟ دمحم اي تقولد كيزا -
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 اهيف ام لكب ةريبكلا هتماستبا تداع دقو اهيلإ رظني دمحم فقوو

 هذه لاوط اهنع بغي مل هنأك داع ..ناكحضت هانيع تداعو «قيرب نم

 مث .هتماستبا تعستاو ..هرخآ ىلإ خفتنملا اهنطب ىلإ رظنو ..ةدملا
 نأ لواحي اهيلإ ههجو عقر مث ..اهنطب لبقي ىنحناو اهنم برتقا
 : سمهو ..اهيتفش ىلإ لصي

 .ىوق ىنيتشحو ..ىنيتشحو -

 :دورب ىف لاقو ءاهيتفش ىلإ لصي نأ لبق قفر ىف اهنع هتدعبأو
 .ىنتشحو نامك تنإو -
 قافأ هنأك .هلوح تفلتيو ةفرغلا طسو ىف فقي ىهو دمحم لاقو

 : بيرغ ناكم ىف هسفن دجوو
 .شيكتقلام ءىكيلع رودأ ةيرطملا تحر انأ -

 : لسوتم بح امهلك هانيعو اهيلإ تفتلا مث
 ..لوألا ىز عجرن ..تقولد عجرن ..ةيرطملا عجرن مزال انحإ -

 .ىوق تيعت ..ءانس اي تبعت انآ

 : تلاقو ىبصع رارصإ ىف اهسأر ءاتس تزهو

 نكن لكم -
 : قهشي هنأك دمحم لاقو

 ؟ هيل نكمم شم -
 : تلاق

 .دمحم اي قلطت مزال انحإ ..لوألا ىز عجرت نكمم شم نأل -
 اذام ..قالطن ..هسار ىلع عقو اليقث .ارجح نأك ءدمحم تهبو

 ىتعمب سحي ىتح .جوزت هنإ اموي سحي مل هنإ ؟قالطلا ىنعي
 نأ نكمي له ::قالط حلا نقف لهق ..ءاتنم يعي :.بهي هن .ىالطلا
 ءانس نيبو هنيب ام ناك دقو ..هيلق نم بحلا اهب عزني ةقرو بتكي
 عضي اذامل ..اذابمل ..ةايحلا هذه قنخي نأ نكمي لهف ..ةلماك ةايح

 ..قالط ةقروو ..جاوز ةقرو ..بوتكم قرو ىف مهتايح سانلا
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 ناسنإلاو .هسقن ناسنإلا ىواسي اذام ..قاروألا هذه لك ةميق ام

 !؟ةقرو تسيل ةايحلاو ..ةقرو سيل

 : لفط ةهالب ىف لاقو رودي هسأرو ءانس ىلإ رظنو
 ؟ هيإ ىنعي -
 : قافشا ىف هيلإ رظنت ىهو تلاق

 : حوتفم همفو لاق

 ؟ هيل -

 : دهتتت ىهو تلاق

 .ناوجلا شلمحتست ام كنآل ..زاوجلا ىف شعفنن ام اننأل -

 : ةهالب ىف لاق
 .ءانس اي ىنيبحتب ىتنإ امنإ -

 : هنع اهينيع ريدت ىهو تلاق
 .أل الو كبحاي ةسل تنك اذإ شفرعأ ام -
 .ةهالبو ةشهد ىف اهيلإ رظني ىهو دمحم تكسو
 .ءافس تتكسو

 .اليوط اتكس
 : ضيرم هئأك الكاق دمحم متمت مث

 ؟ تقولد هيإ لمعأ ىنازياع -

 : تلاق

 .ىنقلط -

 : اكيش ركذت هنأك لاق مث ..ائيش مهفي ال هنأك هسأر زهو

 ؟ اننباو -

 : دحت ىف تلاقو نيتمزاح نينيع هيلإ تعفرو .
 .هيلع شفاختام ..هيبراح ىللا انأ -
 ,ةيتاث ةرم هسأر عفر مث ..اتماص هسأر ىتحأو دمحم داعو

 .جرخيل بابلا وحن اطخو ..بيجع قولخم ىلإ رظني هنأك اهيلإ رظنو
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 : ةظاق ءانس هتفقوتساو

 ؟ ىازإ ةشياع انأ شينتلأس ام -
 : ةبوييغ ىف هنأك دمحم لاقو

 ؟ ىازإ ةشياع -
 : هريثت نأ لواحت اهناك مستبت ىهو تلاق
 لقتشا ام ةياغل ..هينج نيرشع رهش لك ىنيديب هيب قداص -

 .هل مهدرأ ىقبأو

 : هيقتك زهي وهو دمحم لاقو
 .سيوك --
 .ةيوبيغ ىف ريسي هنأك جرخ مث
 : عزج ىف هيلإ رظنت ىهو ةلئاق ءءانس هءارو ترجو
 ؟ ىتمإ كفوشاح -
 : لاقو .هيتفش قوف ةدمجتم هتماستباو دمحم اهيلإ تفتلاو
 .ةجاح فرعأ زياع شم ..ةجاح شفرعأ ام ..شفرعأ ام -

 .ملسلا لزني ىرج مث
 ىلإ ترجو «بابلا تقلغأ مث ءقدي اهبلقو ءانس هءارو ترظنو

 .ىكبت ..ريرسلا قوف اهسفنب تقلأو ءاهتقرغ
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 برهي نأ لواحي وهو نويسنبلا نم دمحم جرخ
 نأ لواحي هيف ءيش لك ..ءانس نم هعمس ام لك نم
 ..برهلا لواحي هساسحإ ..برهلا لواحي هلقع ..برهي

 هانيع ..ءانس تاملك ىدص نم برهلا نالواحت هانذأ ||[ ]

 دقف هنأي رعشي هنكلو .خفتنملا اهنطب رظنم نم برهلا نالواحت
 هرصاحت هتلكشم ..عيطتسي ال هنكلو لواحي هنإ ..برهلا ىلع هتردق

 .اهيف ذفنم ال ةكيمس ناردج اهنأك ءبناج لك نم
 .هسفن هجاوي نأ هيلع نأب رعشي ةرم لوألو

 ىتح هسفن فرعي ال هنإ ..عيطتسي ال ..عيطتسي ال هنكلو

 هلكاشم فرعي الو ..هسفن فرعي نأ لبق نم لواحي ملو .ءاههجاوي
 نيأ الو ؛هتايح نم لكاشملا هذه عضوم نيأ فرعي ال ..اضيأ
 ؟اهبايسأ

 .قالطلا ديرت ءانس نإ

 نيبو هنيب ام نأب اموي رعشي مل هنإ ..هتلكشم سيل قالطلا نكلو
 ,هب رعشي ناك ام لك نإ ..قالطلاب ضفني ىتح جاوز ىه .ءءانس
 ..اعم ناكحضي ..هيئناجي ءاتس ديري هنأ وه نآلا هب رعشي امو

 نأ ديرت ال ..هبناج ىلإ ىتأت نأ ديرت ال ءانسو ..اعم ناصقريو
 لك بيس ىردي ال هنأ هريحي ام نإ ..ىردي ال ؟اذامل ..هعم نوكت

 ؟دحلا اذه ىلإ هلوح نم ةايحلا تدقعت اذامل ىردي ال ..كلذ

 ىف ادب ..ىملح تيب ىلإ هقيرط ىف ريسي وهو ىنغي نأ لواحو
 برهلا ىلع هدعاسي مل تفاخلا هءانغ نكلو ..تفاخ توصي ءانغلا
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 دح ىلإ لصي هتوص داكي ..لاع توصب ىنغي ادبف ..هراكفأ نم
 ىف نومستبيو ؛ةشهد ىف هيلإ نوتفتلي هلوح نم سانلاو ..خارصلا
 لب ..سانلاب سحي ال هتكلو ..نونجلاب همهتت مهنويعو .ةيرخس
 ىلإ لصي هتوص نإ ..خارصلا دح ىلإ عقترا دق هتوص نأب سحي ال
 ةرئاحلا هراكقأو ..هيتاجي ريسي رخآ ناسنإ توص هنأك هينذأ

 .اهنم صلختي نأ عيطتسي ال ..هسأر ىق محدزت لازت ال
 .هيب قداص ةروص هينيع مامأ تعفترا ةأجفو

 .دمعتي نأ نود هتوص تفخو
 .هيب قداص ةروص ىف هلايخ ىنيعب قلحبي أدبو
 ىف اهمينج نيرشع اهل عفدي هيب قداص نإ ءانس هل تلاق دقل

 .رهشلا
 .اذه ىف مهي ءىش ال

 نأ لواحت اهنأك ..ةبيرغ ةجهل ىف مالكلا اذه هل تلاق ءانس نكلو

 نأ بجي ناك هنأكو ..هيف ائيش ريشت نأ لواحت اهناك ..هظيفغت
 .روثي نأو ..ظاتغي

 , ؟ اذامل
 ؟ روثي نأو :ظاتغي نأ بجي اذامل
 ىف اهينج نيرشع عفدي هيب قداصو ..هقيدص هيب قداص نإ

 .المع دجت نأ دعب هعقد ام هل درتس ءانسو ..ءانسل رهشلا

 ؟ ظاتغي اذاملف
 رطاخ هنهذ ىلإ نفقو ..هاتفش تشعكراو ..ةانيع تحستاأ ةأجفو

 وأ
 ةقالع .؟ءانسو هيب قداص نيب ةقالع كانه نأ اذه ىنعي له

 ؟ اهيلع روثي نأو اهنم ظاتغي نأ بجي

 .هقيدص هيب قداص

 .هتييبح ءاتسو
 نأ عيطتسي اذامف :عونلا اذه نم ةقالع امهنيب نأ ضرفنل نكلو

 ءائيش لعفي نأ عيطتسي ال ناك اذإو هءعءىش ال ..ءىسثن ال .. لعقي
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 ؟ةلكشم هعيطتسي ال ءىش نم لعجي اذاملو ..متهي اذاملق

 ..هتدارإ مغر قيضي هردص نكلو ..ىلابي ال هنأك هيفتك نهو
 ..دمعتي نأ نود ىطخلا ناعسوت ناتليوطلا هاقاسو ..ضبقني هبلقو
 ىلإ لصي نأ ديري .ىرجلا ىلإ هعفدي هءارو ءىشو .ىرجي هنأك
 .همهي ال ءىشو ..هيردي ال ءىش نم هب ىمتحيل ىملح

 صيمقلا قوف خبطملا ةطوف دترم وهو بابلا ىملح هل حتفو
 نأ دمعتي هنأك اكحاض هل لاقو ءهدي ىف ريبكلا نيكسلاو :نولطنبلاو
 : ايعيبط همامأ ودبي

 :ةرطقلا نلع نائم -
 ..بابلا ىلع ادتتسم فقوو ,خبطملا ىلإ ىملح ءارو دمحم راسو

 .دمحم ىنيع ىف رظني نأ نود ءسطاطبلا تابح رشقي ىملح داعو
 ناوشفلا رثا نم فهل لاذي ال دمحم ..تمضصلا اًمهثيب لاطو

 ىف ثحبي هنأك ةثهال تارظن ىملح ىلإ رظنيو ..هعطق ىذلا ليوطلا
 اذه نم ..ةريحلا هذه نم ..ثاهللا اذه نم هيف حاتري ناكم نع ههجو

 .هتايح ىلع فحزي ىذلا بابضلا
 : هيلإ تفتلي ال وهو ىملح لاق اريخأو
 ؟ ءانس ىزإ -
 : ىملح هجو ىف ناتقلعم هانيعو دمحم لاقو

 ريشقتب دمحم ىلإ رظنلا نع لغشني نآ دمعتي هو ىملح لاقو
 : سطاطيلا
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 ؟ هيإ اهل تلقو -
 : هيفتك زهي ىهو دمحم لاق
 ءانس ..نالعز تنك ..هيإ اهل تلق ركاف شم ..ركاف شم -

 .نامز ىز شتقبام ..تريغتا
 ..هةتعيبط ىه هذه نأ مهقي ..هقيدص مهفي هنإ ..ىملح تكسو

 ؟ءانسل لاق اذام ركذي ال العق هنأ فرعيو

 : لاق مث ءىملح توكس لاطو
 تلواح انأ ..نيتم فرصتي ..ىازا ةشياع كل شتلاقام ءانس -

 .ىدأ ىلع كبودي ىسولف نإ ىل تلاق ..شتيضرام ..اهدعاسأ

 ىلع هنأك .هينيع قوف زتهت هشومرو «عيفرلا هتوصب دمحم لاقو
 : ءاكبلا كشو

 .رهش لك هينج نيرشع اهيديب هيب قداص -
 دمحم ىلإ تفتلاو ءفنع ىف هدي نم نيكسلا ىملح ىقلا ةتغبو

 ..ملكتي نأ مهو ءنيتعساولا هينيع قوف ناقلعم نافيثكلا هابجاحو
 تنال نأ ىلإ دمحم هجو ىف قلحبي لظو ..تكسو داع هنكلو

 نكمي ال دمحم نأ فشتكا هنأك :ةريغص ةماستبا مستبا مث ..هتارظن

 هب راسو ءقفر ىف هعارذ نم هقيدص بذجو ..هتروث لمتصي نأ
 : الئاق ,خيطملا جراخ

 ..هيبأل ملستسم ريغص لفط هنأك املستسم هءارو دمحم راسو

 اسرد عرششي هتك ىماحت لآقو .ةضيرشلا ةكيرالا قوق اسلج مك

 ؟ هيل قلطت ةزياع ءانس فراع تنإ ..دمحم اي عمسا -

 : نيزح ههجوو «ةهالب ىف دمحم لاقو
 ؟هيل -

 : دمحم لاقو

 ..تيبلا ةيلوكسم ..اهتيلوتسم لمحت ىضار شم تنإ ناشع -

 اهنإ تلواح ..كريغت اهنإ ريتك تلواح ءانسو ..ةليعلا ةيلوكسم
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 امنإ ..تيب كل نإو ءنوجتم كنإ سساح لجار ىقبتو رقتست كيلخت
 .اهتايلوتسم لمحت شتردقام ..ريغتت شتضرام تنإ

 و ةيبصع ىق دمحم لاقو

 ..نيصياه انك ..سيوك نيشياع انك انحإ ..ةيلوئسم هيإ ىنعي -
 ةيلوكسملا هيإ اهتمزال ىقبي ..برشنو لكانو ..بعلنو ..كحضنب
 ىقبأ مزال ىنعي ..ةيلوئسم ..ةيلوئسم ىل لوقي مكيف دحاو لك ..ىد
 .لوئسم ىقبآ ناشلع ىتخأ زوج ىز

 ” هةماستاب هيلع تبري ىهو ىملح لاقو
 تيصق كن [فاككم :نارقكسالا اهاتعم ةياوكسملا سأل

 .ةجاح لك باسح
 : اعطاقم دمحم لاقو

 ؟نسحأ ىقيي شم ..بسحن ام ريغ نم شيعن انردق اذإو -
 : ىملح لاقو
 دعب ..تلبح ام ةياغل بسحت ام ريغ نم كاعم تشاع ءانس -

 ىف ركفت تدتيا ..اهنبا ىيرتاح ىازإ ركفت مآ لك ىذز تدتبا ةدك

 .رقتسم ثنا تنك اذإ الإ رقتست نكمم شمو ..رارقتسالا

 : كمحم لاقو

 ؟ ىازإ رقتسا ىنعي -
 : ىملح لاق

 ىدتو :«تباث بترم ىلع هاعم قفتتو ةقرفلا ريدمل حورت ىنعي -
 سحتو ..ثيبلا ةليل لك حورتو ..رهش لك لوأ ىف ءانسل هلك كبترم
 .زوجتم كنإ

 : دمحم لاقو

 ءانس ..بحلاب ساسحإلاو ..ناوجلاب ساسحإلا نيب قرفلا هيإ -
 .زوجتن ام ليق ريتك ضعب عم انشعو ىنبحتب تناك

 : ىملح لاقو

 تنإو ..ةليع زاوجلاو ..نينتا بحلا ..ةدك لبق كل تلق ام ىز -
 .ةليعلاب سساح شم تقولد ةياغل

 :.دمحم لاقو
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 ..ءانسل هتيداو ءبترم ىلع ةقرفلا ريدم عم تقفتا ول ىتعي -

 ؟ ةلكشملا تلحتا ..صالخ ىقبي
 : ىملح لاق
 .ابيرقت -
 : ةيبيصع ىف دمحم لاقو

 ةنقو ليغ ةمف سول ةيف نسولف ةلايسم ةلانسلا نتغو
 .ةجاح شيفام ءسولف شيفام ..ناوج هيفو ..بح

 : ىملح لاقو
 .هيب قداص هيف ..سولف شيفام -
 : ةشهد ىف دمحم لاق

 ؟ هيإ كدصق -

 دفتر ةريعبملا ةتياستنا كفدخأ هقو ةييسمق ىف ىملح لاقو
 : هينيع قوف هابجاح

 ىف قئاو انأ ..هد هيب قداص كبحاصل نتئمطم شم ىنإ ىدصق -
 :فراع نع اهنإ اكس

 : دمحم لاقو

 ؟هيإ ىنعي -
 : هتوص عفترا دقو ةدح ىف ىملح لاقو

 كفرشو اهفرشب ىحضت ..ةجاح لك هليدت اهنإ رطضت ىنعي -
 شم ..دمحم اي ةدك مهاف شم نوكت نكمم شم ..اهنبا ىبرت ناشلع
 رثكأ ءاتس نم بلطت نكمم لشمو...ىد ةجردلل ىلايخ نوكت نكمم
 ..اهزوج تنإ ..تنإ الإ ءانس ذقنياح شدحامو ..هيلع ردقت ىللا نم
 ..ىخأ اي ىسفن قياط شم انأ هد ..ىننجتاح تنإ ..اهيلع ريغت مزالو
 .ننجتأ هيب قداص مسا عمسأ ام لكو

 امهذنع حسمت اهنأك .هينيع قوف زتهت هشومرو هيلإ رظني دمحمو
 نيتوطخ ىف بابلا وحن هجتاو :ةأجف ماق مث ..ةرطمم ةليل تارطق
 : ىملح هءارو خرصو ..نيتعساو

 ؟ نيف حيار -

 : هيلإ تفتلي ىهو دمحم لاقو
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 .لزان -

 لفطك لاقو ىملح ىلإ تفتلاو داع جرخي نأ ليقو ءبابلأ حتفو
 : ديذع

 .سولف ىنيدإ -
 ,هنولطتب بيج ىف هدي عضو مث ءاتماص ىملح هيلإ رظنو

 هاتفشو هينجلا دمحم ذخأو ..دمحمل هلوان اهينج جرخأو

 نأ نود :هءارو بايلا قلغأو جرخو ..دينعلا لفطلا اتفش ..ناتطوطمم

 .ىرجي ملسلا لزنو
 جيجض هسأر ىفو ..ةعساو ىطخب ديرف دمحم عراش ىلإ راسو

 بلصتم هناسلو ..ناتفاج هاتفشو ..ائيش هنم نيبتي نأ عيطتسي ال
 .اريثك برشي ..برشي نأ ديري ..بشخلا ةعطقك

 هفكب كنبلا ةماخر ىلع طبخو ,ىنانويلا لجرلا راب ىلإ لخدو
 : ةيعتم ةماستبا ءارو اهيفخي نأ لواحي ةيبصع.ىف

 .كاينوك -
 : ةقداص ةحرف ىف لوقي ىهو ساكلاب ىنانويلا لجرلا هل ىتأو
 .ريتك انتشخو ..هيب دمخم الهأ -

 ةيحت ىلع دري نأ نود ,ةدحأو ةعفد سأاكلا دمحم برشو

 : حيصيو :هقكب كنبلا ةماخر ىلع طبخي داع مث ءرابلا بحاص

 .حيصلل كاينوك ..كاينوك -

 .ريغت دق دمحم نأ ةأجف فشتكا هنأك :ةشهدب
 .ةدحأو ةعقد سأكلا دمحم برشو

 .ةثلاثلا سأكلا برشو

 نيلي فاجلا هتاسلو ..نيتفاجلا هيتفش ىف بدت ةايحلا تأدبو
 ىلإ برقأ ائيش حبصيو ءتفخي هسأر ىف جيجضلاو ..كرحتيو
 توص اهل .اهل .ىنعم ال ءاقوج تاكحض ..كح ضي أدبو ..نينطلا

 ..لثمي نأ لواحي أدب مث ..ركب ىف طقست ةراجحلا نم عطقك
 نأ دوعت امك .هلايخ اهمسري ةنيعم ةيصخش لثمي نأ عطتسي مل
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 سحي الو ءاهنيب طبار ال ةددعتم تايصخش لثمي ناك هنكلو ..لثمي
 .ىنعم الب تاملك ىقليو ..هيديب حوشيو ..كرحتي امنإ ..اهب ىه

 ليثمتلا ىف هكراشي الو ..كحضي الو هيلإ رظني رابلا بحاصو
 .نونجم ىلإ رظني هتأك عزج ىف هيلإ رظني ..دوعت امك

 ىف نيفقاولا نيليلقلا نئابزلا ىلإ ريشي هعارذب دمحم حوشو
 : حنرتي وهو حاصو «رابلا

 .اهلك سانلل كاينوك -
 عزوي ادب مث ..هقدصي نأ لواحي هنأك ىنانويلا لجرلا هيلإ رظنو

 ىف حيصيو هسأك عفري مهنم لكو كاينوكلا سوثك نيفقاولا ىلع
 : ناركس توص

 هب ىقلأو هبيج نم هينجلا جرخأ مث .ىرخأ اسأك دمحم برشو
 . توها زايتشاو :نابلا بحاص ءانآ

 : ءارو ىتانونلا لخرلا حانضو
 .هيي دمخم اي شرق نيرشعو هينج نينتا باسحلا -
 سسحتو ..رابلا بحاص ىلإ تفتلي نأ نود دمحم فقوو

 ..هالابم الب هيقتك نه ..ادوقن كلمي ال هنأ ىلإ هبنت امدنعو ..هيويج

 .ءاثر ىف هءارو رظني ىنانويلا لجرلاو ..رابلا نم اجراخ اطخو
 لواحي ..ةضهنلا ةقرف حرسم ىلإ ةحنرتم اطخ ىف دمحم راسو

 ةصق ليختي نأ لواحيو ..ىنغي نأ لواحيو ..هتماستباب ظفتحي نأ
 ..ديدذج نم هسأر ىلع فحزي جيجضلاو ..عيطتسي ال هنكلو ..اهلثمي

 نأل هتجاحب سحيو ..بلصتيو دوعي هناسلو ..نافجت هاتفشو
 .اريثك برشي ..اضيأ برشي ..برشي

 تنك .ليلهتلاب ةضهنلا ةقرف تالثممو ىلثمم هؤالمز هلبقتساو

 : اهردص ىلع طبخت ىهو تلاقو سودرف ةلثمملا هيلإ
 ؟دمحم اي ةدك تريغتا كلام -

 : ةدحب لاق مث .ةهاليب اهيلإ رظنو
 ؟ ىازإ تريغتا !!تريغتا -
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 : سودرف تلاقو

 ةدمحم اي كل لصح ىللا هيإ ..كتكحض نيقو ..كتكايش نيف -
 : اهنع دعتبي وهو دمحم لاقو
 .ةيوش براشو ..رقسلا نم ىاج ةسل ىلصأ -
 لخدو ءحرسملا سيلاوك نيب راسو ,ةلعتفم ةكحض كحض مث

 هيلإ ماق ىتح هاري ريدملا داك امو ..ةقرقلا ريدم ةرجح ىلإ

 : هيعارذ نيب هنضتحي ىهو لاقو «هينيع ىف ةأجافملاو
 .ةمالسلا ىلع هلل دمحلا ..نونجم اي دمحم -

 .ءاهلب ةماستبا
 : ههجو ىف رظني ىهو لاقو ,ةقرفلا ريدم هنع دعتبا مث
 ريغ نم ءاهلك ىد ةدملا بيغتو ءرفاست دمحم اي ةدك -

 تيم ىل تلمع تنإ هد ..لغش كارو نإ فراع شم تنإ ..لوقت ام
 .لاكشا

 قلطنا ..همالك ىلع دري نأ نود ةهالب ىف هيلإ رظني دمحم لظو
 : عيفرلا هتوصب لوقي

 .ةيهام زياع انأ -
 نأ تثبلام :ةريغص ةماستبا مستبأ مث ..ةقرفلا ريدم ءىجوفو

 : ءوده ىف لاقو ..بتكملا فلخ هدعقم ىلع سلجي داعو ..تشمكنا
 ٠ 2 ؟دمحم اي ىتقولد ةيهام زياع ىنعمشا -
 : دمحم لاقو

 .ةيهام ىل ىقبي مزال ..ةدك -
 : ةقرفلا ريدم لاقو

 ؟ لغشلا ىف لوألا ملكتن شم بيط -
 : ةجاذس ىف دمحم لاقو
 .لغتشاب انأ ام -
 : لاقو ءقافشإ ىف ةقرفلا ريدم هيلإ رظنو
 انأو ..شتلغتشا ام نيرهش لقألا ىلع كلاقب ..شلغتشتبام ال -

 ..كتالمز ىلع تعزوتا كراودأ لك نإ كل لوقأ ىنإ دمحم اي فسآ
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 فراع انأ ..كيلع دمتعأ شردقأ ام تقولد انأو ..ةدك لمعأ مزال ناك

 شردقأ ام امنإ ..ريدك روهمج كل نإ فراعو ..ميظع نانف ..ناتف كنإ

 لواحت ناشلع ..كل لوقأ مزال ناك امنإ ..هد مالكلا كل لوقأ ىنإ

 .ردمتب

 .لثمااح شم ىنعي -

 : دمحم ىنيع

 لمعن امل ىنعي ..كيلع دمتعأ شردقأ ام سب ..اعبط لثمتاح-

 .اهيق رود دخات نكمم ,ةديدج ةياور
 : دمحم لاقو

 ؟ةيفام ةكااخ قشسودج
 : ةقرفلا ريدم لاقو

 .دمحم اي ةيهام تبلط ام كرمع تنإ -
 : رئاح توص ىف لاقو

 .بلطأب ىنيدأ -

 . غلبم ىأ امنإ ..كيلع كحضأ زياع شم انأ ..دمحم اي شردقأ ام -

 مهفي ال ..اكيش مهفي ال هنأك :ةقرفلا ريدم هجو ىف دمحم رظنو
 ناك ىتلا راودألا ليثمت ىلإ دوعي ال اذاملو ..ةيهام هل ررقي ال اذامل
 ؟اهببس ىتلا بعاتملا هذه ىه امو ..اهلثمي

 :ملكتي ملو
 .جورخلاب مهو «ناتغئاز هانيعو .رادتسا
 : ريدملا هل لاقو
 ؟ دمحم اي نيف حيار -
 : ةهالب ىف لاقو دمحم هيلإ تفتلاو
 .فراع شم -
 ىلإ جرخ ..مهب رم نيذلا هكالمز ىلإ تفتلي ملو ..جرخ مث
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 تلسني ائيش نأي سحيو ..هسأر ىف دتشي جيجضلاو ..عراشلا
 ..مهفي نأ ..هسفن ىلع رطيسي نأ لواحيو ..هحور تناك امبر ..هنم
 .عيطتسي ال هنكلو ..ىكبي نأ ..حرفي نأ ..سحي نأ

 ..اداح املأ ..املأ حبصأ هسآر ىف ىذلا جيجضلاو ..هب طيحي سانلا ماحزو ..ديرف دمحم عراشو ىيلوي 7١ عراش عطاقت دنع فقوو
 ةروص هينيع مامأ تعفترا ةأجفو ..ءىش ىأ ..ائيش لعفي نأ ركفيو
 فشتكا هنأك ..ةتهايب ةريغص ةماستيا هيتفش تلعو ..هيد قداص

 .هتدارإ هيف لغتسيو ,هلعفي نأ عيطتسي ائيش
 قدنف ىلإ ةعساو اطخب راسو ..هيقاس ىف بيرغ طاشن بدو

 قداص نع اذحاب هلوح تفلتو ءريبكلا ىهبلا ىلإ لخدو لاتننتنوكلا
 ,هتلايق فقوو ,هيلإ هجتا ,.هكاقدصأ نيب اسلاج ةحمل امدنعو ..هيب

 : ةريبك ةماستبا هيتفش ىلعو لاقو
 .هيي قداص اي كيزإ -
 تعستاو ..همامأ دمحم ةيؤري ءىجوفو ..هسأر هيب قداص عفرو

 ىفخي ةماستيأ مستبي ىهو افقاو ماق مث ..هشومر تشعتراو ..ةأتيع

 : الئاق ,دمحم نضتحا مث ..ةأجافملا ةدح اهءارو

 دري ملو ..ىتتشحو ..دمحم اي كيزإ ..ةمالسلا ىلع هلل دمحلا -
 نيب ةريبكلا هتماستباو هيب قداص ىلإ رظني اققاو لظ ..دمحم
 : لوقي هيب قداصو «نانثالا سلج مث ..هيتفش

 ؟ هيإ برشت -
 : ةطاسب ىف دمحم لاقو
 .كاينوك -
 ..اريثك ملكت ..ملكتي ادبو ..كاينوكلا نم اساك قداص بلطو

 ..ىرخأ اساك برشو ..هساك برش نأ ىلإ ..تكاس دمحمو
 عمسي الو .همالك فصت عمسي دمحمو ..ملكتي لازي ال هيب قداصو

 ركذي مل هنإ ..ءانس نع ملكتي ال هيب قداص نكلو ..رخآلا فصنلا
 .اهمسا ركذي دمحم هعمسي مل ..اهمسا

 : الكاق هيب قداص دمحصر عطاق ةأجفو

 ؟ هيل رهشلا ىف هينج نيرشع ءانس ىدتب تنإ -
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 : الئاق مستيا مث ..هقير علتياو ..ةيناث ةرم هيي قداص ءينِجوفو

 كوخأ ىز انأ ..كنيبو ىنيب قرف هيف يه محم اي تجود

 : لفط نارصإ ىف دمحم م لاقو
 ؟ هيل سولف اهيدتب +
 اطيسب ىدبي نأ لواحي ىهو هيب قداض .لاقو
 ؛ سشولق نيغ نم اهييسأ ىنزياع تتك ..سولفل ةجاتحماهنأل -
 .ةريح ىف لكلمحم هيلإ نظنو

 ؟ سولق اهيداب ناشلع نالعز تنإ -
 .ةريح' ىق هيلإ رظني دمحم: لظو
 ؟ نالعز قه.له
 هيب قداصو..دوقن ىلإ ةجاح ىف ءاتس نإ ؟لعزي اذامل نكلو

 امدنع يبضفلا اذه لك بضغ اذاملو ..لعزي اذاملق ءادونقت اهاطعأ

 لك ىف بضقي اذام . .اذامل . .ادوقن انس نلعب ةئب ةدانم نأ همست

 1 ؟دحلا اذه ىلإ هلوح نم ةايحلا دقعتت !ذاملو ,:اذه

 قرش ةتاسلو لاقو ٠ .كاينوكلا نم ىرخأ اسأك دمحم بلطو

 : كاب هتوصو ءهيتفش نيب
 ”قلطت ةزياع .ءاؤس -

 : دمحم ىلإ نآمطأ دقو هيب قداص لاقو

 ..اهعتقت ردقت تنإ نكمي ..شتردقام ..اهعنقأ تلواحو ..فراع -

 .اهعنقت ردقت كنإ قثاو انأ

 ىتلا ةقثلا هذه رس نع هلأسي هنآك . .لؤاست ىق دمحم هيلإ زظنو

 .هتريح نم جورخلا باب نع هلأسي .:هيف اهعضي
 الئاق ءاققاو ماق مك ..هقوج ىف اهغرقأو :هسأك عفزو

 .هأب ىشام انأ -

 : هيب قداص لاقو

 ؟ نيف ىلع -
 : دمحم لاقو
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 .شفرعأ ام -

 ةريبك ةماستبا هيتفش نيبو هفلخ رظني هيب قداصو ..جرخو

 .عماللا روقولا ههجو قشت
 امنإ ..كانه ىلإ هجتي نأ دمعتي مل ..ىملح تيب ىلإ دمحم راسو

 هافتكو :نيتليوطلا هيقاس قوف حنرتي وهو ..دمعت الب ..ايئاقلت راس

 الو هل ثدح ام لك قدصي ال ..قدصي ال ىهو ..هيتفش قوف فوطت

 اهنيب نأ قدصي الو ..هتكرت ءانس نأ قدصي ال هعمس ام لك قدصي

 ةقرفلا ريدم نأ قدصي الو ..هل روثي نأ نكمي ائيش هيب قداص نيبو

 قدصي ال ..سئاي هنأ قدصي الو ..ابترم هل صصخي نأ ضفر

 ,هلايخ ىلع تأرط ةفيخس ةصق اهنإ ..ةقيقح سيل اذه لك ..هباذع

 .دوعت امك ءاهليثمتب موقيو
 .ىملح ةقش ىلإ لصوو
 .بعتلا نم طقسي داكي ..ادهجم ..ابعتم

ع هدسج لكب دتتسم ىهو اليوط بابلا سرج ىلع طغضو
 ىل

 راثآو ءاماجيبلا دترم وهو ىملح هل حتفو ..طقسي ال ىتح طئاحلا

 حتف مث ..هييحي نأ نود هءارو لخدي هكرتو ..هينيع ثحت قلق مون

 ىلع اهاقلأ اماجيب جرخأو ءمونلا ةرجح ىف عوضوملا بالودلا جرد

 : دمحمل لوقي وهو .ريرسلا
 :علقا -
 .حترتي ىهو هبايث علخي دمحم ادبو

هيلإ رظني ريرسلا ةفاح ىلع ىملح سلجو
 لاق مث «نانح ىف 

 : هل مستبي ىهو
 ؟ نيف تحر -

 : نولطنبلا علخي ىهو دمحم لاقو
 .ريتكأ تتح تحر - :

 : ىملح لاقو

 ؟ ةقرفلا تحر -

 : الئاق هسأر دمحم زهو
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 .تحر-

 : ةفهل ىف ىملح لاقو
 ؟ هيإ كل لاق ..ريدملا تفشو -

 : هيقتك زهي ىهو دمحم لاقو
 .ةيهأم ىل لمعي شيضرام -
 : عزج ىف ىملح لاقو
 ؟ هيل -

 : دمحم لاقو

 ؟ هكيرش دح ,.صالخو ءشيضرام -
 .املستسم ىملح تكسو

 : بءاثتي هنأك لاقو سشارفلا ىق سدناو ..اماجيبلا دمحم ىدتراو

 .ةيب قداص تلباقو -

 : ةدح ىف لاقو ةعيرس ةتفل ىملح هيلإ تقثلاو
 ؟ هيإ:هل تلق -
 : لمحم لاقو

 ناشلع ءانسا سولف ىديب هنإ ىل لاق وه امنإ ..ةجاح الو -
 ؟ ىد هيإ اهيف ءاهدعاسي

 مث ,هيتفش ىلع طغضت هنانسأو نادقعم هايجاحو ,ىملح تكسو

 : دمحم ىلإ تفتلي نأ نود لاق
 ناشلع شم ..ءانس قلطت كنإ ىيأر نم انأ ..دمحم اي عمسا -

 اهتحلصم ناشلع امنإ ..ةجاح شتلمعم ءانس نإ دكأتم انأ ..ةجاح
 كنإ دوعتت مزال تنإو ءاهلبق ةسم ىلع رودت مزال ىه ..كتحلصمو .
 .اهريغ نم شيعت عجرت

 .كدمحم فري ملو

 تمستراو ءآدسه دق ههجوو ,مان دق هدجوف ىملح هيلإ تفتلاو

 .لاقطألا ةءارب هيلع
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 ىف بابلا سرج نر احابص ةعباسلا ةعاسلا ىف
 .افينع الصاوتم انينر ءىملح ةقش

 وهو بابلا حتفو ءاروعذم هموت نم ىملح ماقو
 بايث ىف الجر همامأ ىأرو ..هينيع نم مونلا ضفني || ]

 .رخآ لجر هفلخو «ةيندم
 «ناذئكتسا نودو «بابلا حتف نأ درجمب ةقشلا ىلإ لجرلا لخدو

 :ةبذهم ةجهل ىف لوقي ىهو
 ؟ىملح سدتهملا -
 :ةشهد ىف ىملح لاقو

 :ةوياخ
 نم ةيصخشلا قيقحت ةقاطب جرخي ىهو بدأ ىف لجرلا لاقو

 :هبيج
 ؟اياعم لضفتت حمست .. ثحابم طباض انأ -

 :يملح لاقو
 ؟ هيل -
 :امستبم طباضلا لاقو
 ..شفرعاام ءايصخش انأ لاو -
 :هناسلب هيتقش للبي وهو لاق مث ءيملح انيع ترادو
 ؟ىمودش سبيلا ردقأ 5-2

 :طباضلا لاقو
 ..ةقشلا شتقأ ,سبلت ام لاب ىلع ىل حمساو .. كلهم ىلع -

 اي 30 مهي ءىش ال »



 :ىملح لاقو

 .. لضفتا

 ..رهفقكم ههجوو ..هبايث ىدتري مونلا ةرجح ىلإ ىملح لخدو
 ةعيرس تارظن ىقلي ةقشلا ءاحنأ ىف طباضلا رادو ..ناتغئاز هانيعو

 ..بذهم قفر ىف قاروألا بلقيو ..جاردألا حتفيو ..هلوح ام ىلع
 .هبيج ىق اهعضوو قاروألا ضعب ذخأو

 :لاقو ..هبايث ايدترم ىملح داعو
 ؟ةعرسب ىشو لسغأ ردقأ -
 :طباضلا لاقو

 ..كلهم ىلع .. لضفتا -

 مث ..هرعش طشمو ءءاملاب ههجو طبخو مامحلا ىلإ ىملح لخدو

 :الئاق طباضلا ىلإ داع
 .كرمأ ثحت انأ -

 بافكأت لازي ذل نحشو
 :طباضلا لاقو
 ؟هد كاعم ميان ىللا ذاتسألا نيم -

 :ىملح لاقو

 ..يىدجو دمحم ىقيدص هل

 ,ىملحل مستبا مث .هعم ةقرو ىف دمحم مسا طباضلا بتكو

 :ةقر ىف لاقو
 ..لضفتا -
 ريسي رخآلا لجرلاو ءيملح بناجب ريسي طباضلاو .. اوجرخو

 .اميقلت

 ىلع سلجي ثحابملا طباضو سيلوبلا ةرايس ىف ىملح بكرو
 ةرايسل ادعقم و ..ةراسي ىلع سلجي رخآلا لجرلا اذهو ..هتيسمن

 ديدح نم اشبلك ناك سحي :نيلجرلا نيب روشحم ىملحو ءقيض
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 .سمللا ىلع ةردقلا اهدقفت داكت هعياصأ قارطأ ىفق ةدوريب سحيو

 ..جئاه رسحي جومك هب ضفخنيو هب عفتري ..غئاز هلقعو
 ..هراكفأ ىف حيسي نأ عيطتسي ال ..هيق حبسي نأ عيطتسي ول

 ةليلقلا تاعاسلا لالخ هل ثدحي نأ نكمي ام روصتي نأ عيطتسي ال
 .هلاوقأو هتافرصت هيلع نوكتس ام مكحي نأ عيطتسي الو ..ةمداقلا

 ؟هنوذخأي اذامل

 ..هوذخأي نأ مهنم بلط ةكرشلا ريدم نآل
 ىف اهسقن عضت ..نيريدملا عم نواعتت اهلك مكحلا تاطلس نإ

 ..نوريدملا مه دلبلا نومكحي نيذلاو ..نيريدملا ةمدخ

 ؟نيريدملا لجأ نم ةروثلا تماق له

 سحأ ..هردص المي دمكلاو سأيلا نم ليقت ساسحإب رعشو
 عزن هنأك ..فعضلا اذهل حيرتسيو ..فعض ىف ملستسي هسفنب

 ..ايندلا قعدتتو ..مانو ,هيفتك نع هتروث

 ؟هب نولعقيس اذام -
 : ؟هنولقتعيس
 ..حيحص ..نولقتعي نيذلاو .,تالقتعملا نع هعمسام لك «نذإ

 هذه لك نأب مسقي نأ نآلا عيطتسي هنإ ..تاعاشإ درجم سيل

 نولقتعي نيذلاو ..قئاقح ..تاعاشإ تسيل ..ةحيحص تاعاشإلا
 ..ةروثلا ءادعأ اوسيلو ءرامعتسالا ناوعأ اوسيلو ,نييعجرلا اوسيل

 ةركذم ريدملا مدقي نأ ىفكي نولقتعي اضيأ نيريدملا ءادعأ نكلو
 فاخي ال ىهو ..لقتعي ىتح .,ةيعويشلاب هيفظوم دحأ اهيف مهتي
 نأ كانه عيطتسي هنإ ..لاقتعالاب بحري هنإ ..سكعلاب ..لاقتعالا
 ..هي طيحي ىذلا اذه لك نم حيرتسي ..هتروث نم حيرتسي ..حيرتسي
 ىنوحيرأ ..ىنولقتعا ..مالظلا ةحار ..سأيلا ةحار

 سحأآ هنأك هتسلج ىف شعتراو ..رعذ ىف هانيع تعستاو
 فاخي هنأك هتضبق ىف هعياصأ مضو ..هرهظ خلست طايس تابرضي

 ..اهنم هرقاظأ دحأ عزني نأ
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 ..هلوقي امالك دجي مل هنكلو ..مالكلاب مهي هنأك همف حتفو ..هنيبج

 ىلإ هسأر لامأ مث ..ةتيبج نم دصقتي قرعلاو ..اهوتفم همق للظو

 ىلإ ليصر هناك :ةردسص ن ان نمع امهم بدو .. ففي ةاررلا
 .سآيلا ةياهن ..ةياهنلا

 ملسلا بناجي تفقوو «ةيلخادلا ةرازو ءانف ىلإ ةرايسلا تلخدو

 لجرلا اذه امهءاروو ءىملح هءارو لزنو ءطباضلا لزنو ..ىسيترلا
 هدي طباضلا عضي ملو ..ىولعلا رودلا ئتإ ةثالثلا عصو ..بيرغلا

 ايقتلا ناقيدص امهناك هبناجب ريسي ناك دقل ..ىملح عارذ ىف
 ىنيملا اذه لخد دقل ..ةعرسب هلوح نارودت ىملح اتيعو ..ةقدص.

 ةمهتب هيلع اضويبقم هلخد ..تاونس نامث نم رثكأ ذنم ..لبق نم

 نإ ؟اضيأ ةرملا هذه هنع جرفي له ..اهموي هنع جرقأو ..ةيعويشلا

 شييارطلاو ..ءودهلا اذه ىوس ..ةرازولا ىتبم ىف ريغتي مل انيش

 ةرازولا هذه لخد دقل ..هساسحإو ..ايابش رثكأ هوجولاو ..تفتخا

 هتكلو ..هئادعأ ركسعم لخدي هتأب نسحي قهو ,تاوتس نامث ذنم

 مهتكلو ..ةءادعأ اوسيل سانآ ىلإ لخدي هنأي سحي مويلا

 ةرازولا لخد دقل ..هنومهفي مهلعجيل اقيرط دجي الو ..هنومهفي ال
 مويلا هنكلو ..هلك ماظنلل ىدحتلا ..ىدحتلاب خقتنم هردصو لبق نم

 .سأيلاب ..مالستسالاب رعشي هنإ ..ىدحتلاب رعشي ال
 راوجب ادعقم هل مدقو ..تارجحلا ىدحإ ىلإ طباضلا هداقو

 :اعستبم لوقي وهو بتكملا ىلإ طياضلا سلج مث ..بتكم
 ؟ةوهق بحت الو .ياش برشت نظأ -
 هذه نم هوفعي نأ نكمي الأ ..بايترا ىف ىملح هيلإ رظنو

 ىأر دقل ..مههاقش قوف عملت ىتلا ةماستبالا هذهو ..تالماجملا

 ..ةروثلا لبق هيلع ضبق ىذلا طباضلا ىتفش ىلع ةماستبالا سفن

 ىلإ هب اوتأ اذامل فرعي نأ ديري هنإ ..ةوهق الو اياش ديري ال وهو
 ؟انه

 :قونخم توص ىف لاقو هباصعأ طبضو
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 ..ركشتم -

 :لوقي طباضلا داعو

 !؟ىاش -

 :قونخملا هتوصب ىملح رركو

 نأب هرمأف :دونجلا دحأ لخدو ءسرج ىلع طباضلا طغضو

 .ىاشلا نم نيبوك رضحي
 ىلع رقنيو ..طباضلا هجو ىف رظني مث ..هلوح رظني ىملحو

 ..للم: ىف هحبانصاب بتكملا ةقاح
 عفرو اهاقلأ مث ..اهيف بلقي ذخأو ءحابصلا ةديرج طباضلا حتفو

 .هتجوز ثداحي هنأ ىدبي ..ملكتي أدبو ,نوفيلتلا ةعامس
 عيطتسي دعي مل مث ..ةفشر ىملح فشرو ..ىاشلا ءاجو

 :الئاق طباضلا ىلإ تفتلا ..ربصلا
 ؟هيل انه تيج انأ ىل لوقت نكمم شم -
 :ىملح هيناعي ام فرعي هنأك امستيم طباضلا لاقو

 ..ةريبك ةلأسم اهنأ شنظأ ام امنإ ..شفرعا ام انأ ىنقدص -

 ..ىاشلا لاجنف نم فشري داعو

 زهي أدبو ءىرخألا ىلع اهعضوو اقاس عفرو ..ىملح تكسو

 ..هثداحي ادبو طباضلا هل رادتسأو ..ةفينع ةيبصع ةكرح ىف همدق

 نعو ..وجلا نع هثدح ..ةريثك عيضاوم ىف هثداح
 ..هدهاش مليف رخآ

 تحت نم هبيجي ىملحو ..موثلك مأل ةينغأ رخآو ..نيومتلا ةمزأ نعو

 ًادهت ال زتهت ىتلا همدقو ..قيضي هردصو ..ةبضتقم تاباجإ هنانسأ

 .ءاوهلا اهب برضي هنأك

 ديدج عون وه له ..اذه ام ..ثالثو ..ناتعاسو ..ةعاس ترمو

 ىرقي ..هباصعأ قرسمي هل ةباهن ال ىذلا راظتنالا اذه ؟بيذعتلا نم

 هب اوتأ اذامل .هيلع ضبقلا ببس ىه ,هفرعي نأ ديري ام لك نإ ..هيتئر
 ؟انه ىلإ
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 هجاويس ىتلا ةقيرطلا هنهذ ىف بتري أدبو ..هسفنبم هتقث ديعتسيو

 ىف لاقو ةتغب طباضلا ىلإ تفتلاو ؟ققحملا نيأ نكلو ..ققحملا اهب
 :ةدح

 ؟هيل ىلع ضوبقم انأ فرعأ نأ ىقح نم نأ نظأ -
 :امستبم طياضلا هباجآو
 ..تقولد ةياغل ..كيلع ضوبقم شم تنإ -
 :اشهد ىملح لاقو

 ؟هيل انه ىنتبج ..هيإ لاما

 :طياضلا لاقو

 ىاج تنإ ضورفملا ىنعي ..راضحإ رم ..ىدنع ىللا رمألا -
 .نيلاؤس كولأسي ناشلع

 :ىملح لاقو
 ؟نيدعبو -
 :طباضلا لاقو
 ..شفرعا ام -

 :ىملح لاقو

 ىنولأسياحو -

 ..بيط ريصلا 5 ريصأ 3

 هوبلاطي ىتح اذه لك ىف هينذ ام ؟اذام ىلع ربصيو ..ربصي اذامل

 .هياصعأ ناتتفي قلقلاو ظيغلاو ..ربصلاب

 ..ارهظ ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ترمو

 ءطباضلا بتكم ىلع عوضوملا نوفيلتلا سرج قد ليلقب اهدعبو
 :ةيذهم: ةجهل ىف لوقي ىملعب هعمسُو

 ىلعو الكاق ىملح ىلإ تفحلاو نوفيلتلا ةعامس طباضلا عضو مث

 :ةريبك ةماستبا هيتفش
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 ..سدنهمشاب اي لضفتا -
 نأ نود «ةرازولا اتارمم ىف هبناجب راسو ..ةفرغلا نم هب جرخو

 ةرجح ىلإ هب لخد مث ..ةفدص ايقتلا ناقيدص امهنأك هي كسمي
 محدزت ريبك بتكمو ..ىرط ءوده اهدوسي ةعساو ةرجح ..ىرخأ
 ..هقوف تاهيسودلا

 ودبي ..ةقينأ ةيندم بايث ىف الجر بتكملا فلخ ىملح ىأرو
 .ريبكلا بتكملا اذهو :ةعساولا ةرجحلا هذه نم رغصأ ..نسلا ريغص

 ..باحرتو ةشاشي ىف ىملح لبقتسي لجرلا ماقو
 ..سدنهمشابلاب الهأ

 ىلع سلج مث ,هينيع ألمت ةييرلاو ءدورب ىف ىملح هحفاصو
 ةيحتلا ىدأ نأ دعب طباضلا فرصناو ..هيلع هل راشأ ىذلا دعقملا
 : .ةيركسعلا

 :هيتكم ءارو سلجيل دوعي وهو لجرلا لاقو
 شتوكتام هللا ىلع ..سدنهمشاباي كترخآ ىللا فسآ -

 .تقياضتأ

 هذه لك لجرلا رصتخي ال اذامل ..رذح ىف ىملح هيلإ رظنو
 ؟عوضوملا ىف ةرشايم لخديو «تامدقملا

 ..دري مل ..ىملح تكسو

 :ىملح لقع ىف رودي ام فرع هنأك لجرلا لاقو
 ..ةحارصب كملكاح ىنإ كل لوقأ بحأو ..عوضوملا ىف لخدن -

 .كتافرصتو كطاشنب ةصاخ ةجاح لك فرعت كقح نم نأل

 .هتسلج ىف لدتعاو هلقع لك ىملح عمجتساو
 :الثاق لجرلا درطتساو
 تمدقتا تاركذمو ..كصوصخي ريتك تاركذم انل تج انحإ

 هيف امنإ ..يد تاركذملا ىف انققحو ..انيلع تلوحتاو ةينات تاهجل
 هنإ فرعت كنإ كوجرأو ..ايصخش تنإ اهيف كلأسأ بحأ طقن ةيوش

 .تامولعم لامكتسا درجم امنإ ..قيقحت شم هد

 :جرشحم توص ىق لاقو هقير ىملح علبو
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 ..لأسا لضفتا -
 :لاقو ةنتمطم ةماستبا لجرلا مستباو
 هدد نسم: .نيسمكو نحاو ةنس ةباعل يعودش تنك تن -
 :دحت هينيع ىفو ىملح لاقو

 :لأسي داعو لجرلا مستباو
 ؟نيدعبو -

 :ىملح لاقو
 شتمضنا ام اهموي نمو ..مهتبسو ..نييعويشلا عم تفلتخا -

 .ةمظنم وأ ةئيه ىأل

 :ءوده ىف لجرلا لاقو
 ضرحتتب كنإ كومهتيب سان هيف امنإ ..ةدك نيفراع انحإ -

 بلطتب كنإو ..اهيق لمعتب تنك ىللا ةكرشلا ىف نيسدنهملا كءالمز
 ..اهيلع اوقفاوي ىلا تاعورشملا ىف الإ شولغتشي ام مهنإ مهنم
 تاصاصتخا ىغلت زياع ..ةكرشلا ماظن بلقت زياع كنإ ةدك ىنعمو

 :.هاعم نيمفاسملاو ةكرشلا يحاص قوقح ىقلتو ..ةرادإلا سلجم
 :ةوق ىف ىملح لاقو

 عورشم ذيفنت ىف هدمعتتب ةكرشلا ىللا شغلا ىف شوكرتشي ام

 :ىداهلا لجرلا لاقو
 ؟كمالك اوعمسو ب

 :هينيع ىخري ىهو ىملح لاقو
 ..دالوأو تالئاع مهارو ..شيسع اولكأي نيرطضم مهنأل 3

 دفرتي دعتسم دحاو مهيف شناكامو ..دفرتاح ىنإ نيدفراع اوناكو
 .ىيز

 :ءوده ىف لجرلا لاقو
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 وأ :ةلكشم لحت كنإ نكمم شم ..ةينوناق شم ةقيرط ىد امنإ -
 .ىد ةقيرطلاب ةميرج عنمت

 :الئاق ىملح توص عفتراو

 لك تلمع انأ ؟ىد ةقيرطلا نيف ؟ةينوناقلا ةقيرطلا ىه هيإ -
 تمدقو ..نيفظوملا ملكأ ام لبق ةرادإلا سلجم سيكرل تحر ..ةجاح
 ىنبتيب عنصملا ىللا جيسنلا ةسسؤم ةرادإ سلجم سيئرل ةركذم
 زن: يسوقلا بادكألا تخزو :ايباسعل

 اضيأ أجل هنإ لوقي نأ كشو ىلع ناك دقل ..ةهرب ىملح تكسو
 ىردي ال ..تارباخملا مسا ركذي نأ نع لدع هنكلو ..تارباخملا ىلإ
 ؟اذامل

 :هتدح تفخ دقو ءالئاق درطتسا مث

 .ةدياف شيفام امنإ ..اهل تأجلو الإ ةينوناق ةقيرط شتلخام -
 :امستبم لجرلا لاقو
 مكحت كنإ كدحول كقح نم شم نإ مث ..ناطلغ كنإ زوجي شم -

 ..شغتب ةكرشلا نأب

 :ىملح لاقو
 ىف ققحت ةهج ىأ زياع ..هلمعا زياع تنك انأ ىللا هد ىه ام -

 ..هلوقااب ىللا مالكلا
 :لجرلا لاقو
 ىأ ىف ردقت بلغت املو ..قيقحتلل ةدعتسم ريتك تاهج هيف -

 ..سيرلل ..ةيروهمجلا ةسايرل ةركذم تعبت تقو
 ةسكذم لسوي مل انافل ..عيمسه :.ىملح انتيدع تعستاو

 ..لاقو ؟سيئرلل عوضوملاب
 ..سيئرلل ةركذم تعبأ مزال ناك .. العف -

 :لاقو ضيرعلا بتكملا ءارو سلاجلا لجرلا مستياو
 ؟صالخ ىنيتا عنصملا نإ فراع تنإ -

 :تفاخ توص ىف ىملح لاقو
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 لمحت سياح شم ..شغ ىلع ىنيبتأ هنإ دكأتم انأ امنإ ..فراع -

 ..دكأتم انأ ..نينس سمخ

 :لاقو ءهميمصتب بجعم هنأك لجرلا هيلإ رظنو
 انأ ىللا لكو ..هءازج دخايب ةطلغ ىأ نع لوئسملا نإ دكأت -

 شيدتام ..ةينوناقلا قرطلا كئارآ نع ريبعتلا ىف عبتت كنإ كنم هزياع
 ..ضيرحتلاب كمهتي هنإ دحل ةصرف

 :ءوده ىق ىملح هيلإ رظنو

 ؟تعقو ىللا ةميرجلا
 :لجرلا لاقو
 ىللا ىه جيسنلا ةسسؤمو ..ةصاخ ةكرشلا نإ شاسنت ام -

 ردقي شدحام ىقبي شتكتشاام ةسسؤملا مادامو ..اهاعم لماعتتب
 ..شتعقوام اهيلع لوقتب ىللا ةميزجلا نإ اصوصخ ..ةجاح لمعي
 لوقتب ىللا لك ةدك ريغو ..تالآلا هيف اوبكري اودتباو ىنبتا عنصملا
 ..موي لك عقتب ةوشر مئارج ..ةيداع متارج هيلع

 :ىملح لاقو

 لئاسولا ىلع دمتعتب ةروث هيف نإ تنمآ ام ىرمع انآ -

 عنمتو ..ةوشرلا عنمت ..ةروثك لخدتت ةروثلا مزال ناك ..ةينوناقلا
 ةوقب شم .ةروثلا ةوقب هيمحت ..ىنبتيب ىللا عنصملا ىمحتو ..شغلا
 .نوناقلا

 :امستيم لجرلا لاقو
 .نثمطا ..ةدك ىف ركفتب ىللا كدحول تنإ شم -
 ..ائيش مهفي ال هنأك ىملح هيلإ رظنو
 :لجرلا لاقو
 ..كانجعزأ ىللا فسآو ..سدنهمشاباي كتفش ىللا ديعس انأ -

 .تيبلا عجرت تقولد ردقتو
 ,صالخلا ةعاس لجعتي هنأك ,ةعرسب هدعقم ىلع نم ىملح ماقو

 .ةعيرس ةحفاصم لجرلا حقاصي هدي دمو
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 :قرصني نأ لبق لجرلا هل لاقو
 نإ اندكأتو ..اهتلق تنإ ىللا تامولعملا لك نم اندكأت انحإ -

 ..اتماص هسأر ىملح رهو

 طباضلا دجي ملو ..ةعيرس اطخ ىق ةفرغلا نم جرخو رادتسا مث
 لزنف ..عقوتي ناك امك ,ةقرغلا باب ىلع هراظتنا ىف .هب ىتأ ىذلا
 ؛دونهلا دحأ هعبتي نأ يشخي ناك هنأك ةعرسب ةرازولا ملس

 .ةيناث ةرم هيلع ضبقيو
 ىف هفنأ عفرو ..عراشلا ىلإ جرخ امدنع الإ هبلق حرتسي ملو

 مل ةذيدج ةحئار ءاوهلل نأب سحأو ..اقيمع اسفن دشو ءاوهلا
 ةماستبا هيتفش ثلعو ..جزاطلا ءىشلا ةحئار ..لبق نم اهمشي
 ىفكي ال ..لقتعملا ىلإ هوذخأي مل ..هيلع ضبقي مل ..ةحارلاب ضبنت
 ةيعويشلاب مهتي نأ ىفكي ال ..لقتعي ىتح هلاقتعا ريدملا بلطي نأ
 ..هولقتعي مل مهنإ ..ىعويش هنأ ىلع ةموكحلا هلماعت ىتح
 .تاعاشإ .. تاعاشإ درجم لاقي ام لك ..هوبذعي مل

 هسامح لكب سحأو ..ةكرشلا ريدم نم ىوقأ ..ىوق هنأب سحأو
 نأ ..هتكرعم ىف رمتسي نأ عيطتسي هنأب سحأ ..ةظحل ىف هيلإ دوعي
 عنصملا ىنب دقل ..عنصملا ءانب متي نأ دعب ىتح ةكرشلا براحي
 .هتدمعأ ىف دقار شغلاو

 ؟ديدج نم ةكرعملا أدبي فيك
 ؟سيئرلل اباطخم لسري
 ريسي ىهو ..سيئرلل هيتكيس ىذلا باطخلا روطس ليختي أدبو

 ىف طلتخت تأدب روطسلا نكلو ..هتيب ىلإ ةعساو ةعيرس ىطخب
 .هتحرف نم بعت هنأك ..لهمتت هاطخ تأدبو ..ائيشف اكيش هلايخ
 ةلأسم نع سيئرلل بتكي اذامل ..هسفن لئاسي أدبو ..هسامح نمو
 لمحي ..ةريبكلا تايلوئسملا لمحي سيكرلا نإ ؟ هذه لثم ةيليصفت
 مسريو ..مظنلا عضيو ..ءىدايملا عضي هنإ ..ريصملا ةيلوكسم

 نأ نكمي الو ..مظنلا هذه قيطيو ..ءىدابملا هذه ققحي ىذلا قيرطلا
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 نكمي ال ..ةريغصلا تاليصفقتلا هذه لك ثحب هسفنب سيئرلا ىلوتي
 ..سيئرلا ناك ول ىتح .ءبعلا اذه لك ادحاو اصخش لمحت نأ

 عزوستت زاهج ..ىروثلا زاهجلا ةمهم هنإ ..ليح سم ..نكمي ال
 ىلوتيو تاكرشلا ىلإ لصي ىتح نيريثك دارفأ ىلع هتايلوئسم
 .؟نيأ ..؟ىروثلا زاهجلا اذه ىه نيأف ..اهيف ىرجي ام ةيلوئسم

 ضبقني هردص أدب دقو هتيب ىلإ لصوو ..ةريحلا هب تدبتساو
 ةجاح ىف ناك ..دمحم نع اثحاب مونلا ةرجح ىلإ عفدناو ..ديدج نم
 نم هجرخي رخآ اعوضوم هدنع دجيل ..هراكفأ نم هذقتيل دمحم ىلإ

 اشوهم شارفلا كرتو «تيبلا نم جرخ ..بهذ دمحم نكلو ..هتريح

 ..ىرخأ ةيحان ىف ىقلم نولطنبلاو ةيحان ىف ةاقلم اماجيبلا ةتكاجو
 .ةللبم لازت الو ءضرألا ىلع هجولا ةطوفو

 ..ةفرغلا بتريو ءريرسلا ىواسي ادبو ؛هترتس ىملح علخو
 .قيرطلا نع ثحبي لازي الو ..رئاح هلقعو ..ضيقنم هردصو

 ةدئام ىلإ سلجو ةلاصلا يلإ جرخو ؛ةفرغلا بيترت كرت ةأجفو
 .بتكيل ىنحناو ..املقو ةقرو جرخآو ءمسرلا

 ..سيئرلل اباطخ بتكيس
 هدي دشتو هسفن نم قلطنت ةظيلغ لابح ..اتيش بتكي مل هنكلو

 لوقيس اذام ..سيئرلا بتكي نأ نم لجخ هنأك سحأ ..ةباتكلا نع
 نأ عيطتسي ال رخآ باش :لوقيس ؟هباطخ ملستي امدنع سيئرلا هنع

 ةيليصفت ةلكشم لحي نأ نع زجاع باش .ةروشلا ىق هرودب موقي
 هنأك سحأ ..ةيفاكلا ةيروثلا ةوقلا هل تناك ول اهلحي نأ نكمي ناك

 ..سيئرلا نع ىلختي هنأك سحأ ..هزجعب ..هلشفب سيئرلل فرتعي
 ديري ..هبئناجب هرودب موقي نأ ديريو ..لامجب نمؤم ءهب نمؤم وهو
 لامج دعاسي نأ ديري ..ةروثلا ءىدابم قيقحت ىلع لامج دعاسي نأ
 ..ديري ..ديري ..ديري ..ةروثلا ءادعأ نم بعشلا ريهطت ىلع

 ..عيطتسي ال هنكلو

 :..فيعض هنإ

 ..لشاف هنإ
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 نوشترملا هيلع رصتنا ..ةروثلا ءادعأو هؤادعأ هيلع رصتنا دقل

 اوقخاو ..هونبي نأ اودارأ امك عنصملا ءائب مهل متو ..نويزاهتنالا

 .ناردجلا هب اونهد ىذلا عماللا ءالطلا ءارو مهتميرج

 ..سأيلا نم ةمراع ةجوم هتحاتجاو
 ىف ءىجيو حوري ذحخأو ..افقاو ضفقتناو ..هدي نم .ملقلا ىقلأو

 نم ةدجنلا ابلاط خرصي ..!ىكبي نأ ديري ..خرصي نأ ديري ..ةفرغلا

 ناسنإ هنأ هل روص مهو ..هيف شاع ريبك مهو ىلع ىكبيو ..هسأي
 رثي مل وهو ..مدهي نأو ىنبي نأو حفاكي نأو ءروثي نأ عيطتسي ىوق
 ملو ..الايخ الإ نبي ملو ..هسفن دض الإ حفاكي مو ..هسفن ىلع الإ
 .هلبقتسم الإ مدهي

 ٠ ؟اذه لك نم رفي مل اذامل
 ..ةايحلا عقم نم برشي ؟سانلا ةيقب شيعي امك شيعي ال اذامل

 .امه الو اًنبع نالمحي ال نافيقخ نافتك ..هالابم الب هيفتك زهبو

 ؟ةيحتت نيأ

 ةعتم تناك دقل ..اهدرط موي اريبك القفم ناك دقت ؟اهدرط اذامل
 ..امهو نكت مل ..هيدي نيب هكلمي ىذلا ديحولا ءىشلا تناك ..ةايحلا
 هيسني ..هياصعأ كرحي دسج ..دسجاهل ةقيقح تناك ..ادعو نكت مل

 .ايندلا

 . ..نآلا اهديري

 اهتماستباو ..ناتئفادلا اهانيع ..ةيحت ةروص همامأ تمسجتو
 :زوملا ةرجشك فوفلملا اهدسجو .,.اهثم عقت داكت ىتلا

 ىلإ عراشلا ىف ىرج مث ..ملسلا طبهي ىرجو ء بابلا حتفو
 ..ةيحت نوفيلت مقر رادأو ٠ .نوفيلتلا ةعامس عفرو ..رئاجسلا ناكد

 م .مقرلا اذه ادبأ سني مل هنإ

 اذه بحاص نوكي نم هسقن لأسي ملو .اهويرغ اتوص عمسو

 ما توص وه له ..؟اهجوز توص وه له ..توصلا
 .مهي ءىش كانه دعي مل ..مهي ال
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 :ةعرسب نوفيلتلا ةعامس ىف لاقو
 ؟ةدوجوم تسلا كلضف نم -

 :لساكت ىف لوقي بيرغلا توصلا عمسو
 ؟نيم اهل لوقت -
 :ريكفتلا ديري دعي مل ..ريكفت الب ..ةحارصب لاقو
 ..ىملح اهل لوق -
 مث ..اقرع فزنت هديو نوفيلتلا ةعامسب اكسمم ةهرب رظتناو

 :ةلتاق اجعزنم افوهلم ةيحت توص عمس

 ؟نامك كمسا لوقتو ..تيبلا ىف ملكتت ..ىملح اي نوتجم تنإ -

 ؟كيلع در ىللا وه ىزوج نإ ضرفا
 اهجوز ناك ىل ىتح مهي ءىش ال ..اهمالك ىلع ىملح دري ملو

 :قحالتت هسافنأو لاقو ..هيلع در ىذلا ىه

 ..كقوشأ مزال انأ ..ةيحت -
 :ةرخاس ىدبت نأ لواحت ىهو ةيحت تلاقو
 ؟لصح ىللا دعي -

 :لسوتو حاحلإ ىف ىملح لاقو
 ..كل جاتحم انأ ..ةيحت اي ىكوجرأ -

 :هييذعتب ذذلتت اهنأك ةيحت تلاقو
 ؟ىازإ لخدااح ؟بابلا لفق تريغ شم تنإ -
 :خرصي داكي ىهو ىملح لاقو
 .ةدراهنلا كقوشأ مزال ..كفوشأ مزال ..ةيحت اي شيتبذعتام -

 :تلاقو ,هتلاحب رعشت اهنأ تديو ,ةيحت توص أدهو

 :ثهلي ىهو ىملح لاقو
 ىلوق ..عراشلا نم كملكاب انأ ..تقولد كل لوقأ شردقأ ام -

 ؟يتمإ كفوتشاح ..ىل
 :ددرت ىف ةيحت تلاقو
 ..ةتس ةعاسلا ةدراهنلا -
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 :قحالتت هسافنأو لاقو

 ..شيرخأتت ام -

 فقوو ..هنيبج قوف دصفتملا قرعلا هب حسمو هليدنم جرخأو
 راسو ..ةثلاثلا ..هتعاس ىف رظن مث ..ارئاح رئاجسلا عئاب ناكد مامأ

 نكي ملو ..ثهلي هنأك رودي ..غتاز هلقعو ..فده الب ..ةيمدق ىلع

 ىف ركفي نانك...ةروكلا ىف الو ..ةيحك ىف الو: .متصملا ىف كفي

 ..لشفلا نم ليوط رمع ..لشف ءارو لشف ..ةغراف ةسيعت

 ىردي ال ..اشاب ناميلس عراش معاطم دحأ لخدي هسفقن دجوو

 اذه راتخا اذامل ىردي نأ نود لكأو ..معطملا اذه راتخا اذامل
 ..اليوط راس ..هيمدق ىلع ريسي داعو معطملا نم جرح مك ؟ماعطلا

 نود سانلا هوجو ىق رظنيو ..عراش نم جرخيو عراش ىف لخدي
 نأ عيطتسي الو ,هينذأ المت ةبخاص اتاوصأ عمسيو ..مهاري نأ

 .اهزيمي
 ..ةسماخلا ةعاسلا يف هتيب ىلإ داعو

 .حرسو ..ةلماك هسيالمب قهو «شارفلا ىلع هسفن ىقلأو

 نم هسأر عفرو ..الصاوتم انينر نري بابلا سرج عمس ةأجفو
 نا'نكمي ال ..عيرلاو ةسماخلا ..هتعاس ىف رظنو ..ةداسولا قوف

 ..ةفهل ىف بايلا حتفو ..شارفلا قوف نم زفقو
 ..ىمحر سدنهملا هليمز همامأ ىأرو
 :ةرييك ةماستبا هيتقش ىلعو هدي هل دمم ىهو ىمحر حاصو
 .شهدم ربخ ..حبصلا نم كيلع رودنب انحإ ..لجار اي نيف تنإ -
 :لوهذم فصن وهو ىملح لاقو
 ؟ ريخ -
 :درغزي هنأك ىمحر لاقو

 .عقو عنصملا -
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 :قعص هنأك لاقو . امهرخآ ىلع اتعستاو «ىملح انيع تهبنتو
 ؟هيإ لوقتي -
 :درغزي ىمحر داعو
 ..عقو عنصملا كل لوقأاب -
 :هيتفش نيب خرصت ةشهدلاو ىملح لاقو
 ؟ىازإ عقو -
 :ىمحر لاقو
 ..مهيلع عقاو فقسلا حار ..نكملا هيف اويكريب ..كبودي -

 ةكرشلاو ..لجر ىلع ةفقاو اهلك ةموكحلاو ..نيتقد شلمحتسا ام
 .تقولد نم ادتبا قيقحتلا نإ اولوقيب ..ةطياز

 ىلع سلجو ..فوقولا عيطتسي دعي مل هنأك ىملح سحأو
 ..منصملا عقو دقل ..نآلا ..ءامسلا نم اهقوف طقس هناك ةكيرألا
 رظتني ناك ..عقوتي ناك امم عرسأ ققحت هنكلو ..هعقوت ام لك ققحت

 لوأ نم عقو هنكلو ..عقي نأ ليق تاونس سمخ عنصملا ىقبي نأ
 ةثالث اهيف ةكرشلا تعضو دقو فقسلا ةطالب لمتحت مل ..ةطبخ
 .ةتس نم الدب ىلوطلا رتملا ىق ديدح خايسأ

 عيطتسي ..هسقنب نمؤي نأ عيطتسي ..حرقي نأ نآلا عيطتسي هنإ

 .ةموكحلا مامأو ..ىموقلا
 .ةريبك ةماستيا هيتفش نيب تمستراو

 ..هيلق حاتراو
 ؟حاتري اذاملو ..مسكبي اذامل ..هتماستيا بحس .ةعرسمي هنكلو

 تعاضو. .تاهينجلا فالآ دلبلا ىلع تعاضو ..عنصملا عقو دقل
 هحرف نإ ..حرفي نأ هقح نم سيل ..دلبلا رمع نم ةليوط روهش
 نأ ىنمتي ناك دقل ..دحأ ىف تمشي نأ ديري ال وهو ..ةتامشلا هانعم

 .عقي نأ لبق عنصملا ناقنإ عيطتسي
 :ىمحر سدنهملا هب حاصو
 .كنيينتسمو نيعمتجم مهلك نيسدنهملا ..ىملح اي اياعم موق -
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 :لاقو هينيع ءىضي قيربلاو هسأر ىملح عفرو
 ؟ نيف -

 ,مءارو بايبلا قلغأو ء,ةقشلا نم جرخو هعارذ نم ىمحر ذخأو

 .ةيحت عم هدعوم ركذت ..ةأجفو

 ..ةهرب ددرتو

0. 

.. 

 .هيتفش قوف عملت ةيوق ةماستباو :ءملسلا لزنو
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 وسدنهم هدقع ىذلا عامتجالا ىلإ ىملح بهذ

 مهتيب رشتنا نأ دعب ىمحر مهليمز تيب ىف ةكرشلا
 نأ نكمي اذام ىردي ال ىهو عنصملا عوقو ربخ

 نأ نكمي اذام ىردي الو ..عامتجالا اذه ىف ثدحي |[ ]
 نأب سحي ..ثدحي نأ بجي اريبك اكيش نأب سحي هنكلو ..هلوقي
 ..عقو ىذلا ىه ريدملا نإ ..ةريبك ثادحأ عوقو هاتعم عتصملا عوقو

 ..عقو ىذلا ىه ىموقلا داحتالا ..عقو ىذلا وه ةرادإلا سلجم سيئر
 تاكرش ماظن ..اوعقو نيذلا مه تارباخملا مساب نوبصني نيذلا
 ىتح عقي نأ بجي ناكو ..عقو اذه لك ..عقو دق هلك تالواقملا

 كرحتت ىتح ..داسفلا اهنم للستي ىتلا بوقثلا ىلإ ةروثلا قيفت
 .اهسفن ىمحتل ةروثلا

 ..ىروثلا هساسحإ لك عم قلطني لمأ ..ريبك لمأ هردص ىقو
 ..هتروثب ىوق ..ىوق ..ىوق هنإ ..ةوقلاب مراع ساسحإ عم قلطنيو

 ناقنإ عطتسي مل ..رصتني مل هنإ ..هتبالصب ىوق ..هتدابمب ىوق
 ..ءايوقألا ىلع انايحأ نورصتني ءافعضلا نإ ..ىوق هنكلو ..عنصملا

 .ردقلا نودوقي نيذلا مه ..مهتدارإ نولمي نيذلا مه ءايوقألا نكلو

 ةنحشلا هذهب لعفي نأ عيطتسمي اذام فرعي ال ىهق كلذ مغرو
 نأ نكمي امل ةريثك روص ..هردص ألمت ىتلا ةوقلاو لمألا نم ةلئاهلا
 فقوتلا عيطت سي نأ نود .هلايخي رمت هلعفي نأ نكمي املو .ثدحي

 .اهتم ةدحاو دنع

 ,هليقي مهنم لك قلطناو ءنيلاهم نوسدتهملا هؤالمز هليقتساو
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 :هللادبع سدتهملا حاصو ..سامحو ةرارح ىف هدي ىلع دشيو
 ..طوبظم علط ىملح اي هتلق ىللا لك -
 :هئالمز سامحي هتحرفب قفخي هبلقو ىملح لاقو
 ..عقو عنصملا نإ مهملا ..هتلق ىللا مهم شم -
 :ىرخف هليمز لاقو
 ..عقو شتاك ام كمالك انعمس انك ىل -
 :ةريبك ةماستبا هيتقش ىلعو ىملح درو

 :داج توص ىف ىمحر سدنهملا لاقو
 ةباينلا ..قيقحتلا ىف هلوقناح ىللا ىلع تقولد قفتن اننإ مهملا -

 .انلاوقأ اودخياح مهنإ دقتعأو ..حبصلا نم ريدملا عم ققحتب

 : هسامحب ناقربت هانيعو ءسلجي ىهو ىملح لاقو
 ىللا ةديحولا ةصرقلا ىد ..ةحارصب ..ةجاح لك لوقن مزال -

 .ةكرشلا اهيف رهطن ردقت
 :ىملح ىلإ رظني ال وهو نمحرلادبع سدنهملا لاقو
 تيبس تنإ ..كققوم نع فلتخم انفقوم نإ ىملح اي شاسنت ام -

 نكمي ..فراع نيم ..انحإ امنإ ..لوئسم نوكت نكمم شمو ..ةكرشلا
 !نيلوثئسم انوريتعي

 :الئاق ىملح عقدناو

 هيلإ هجوي نكمم وأ ..لوئسم ربتعي هنإ نكمي انيف دح شيفام -
 سيئرو ريدملا رماوأ ..ةكرشلا رماوأ اوذقنتي متنك متنإ ..ماهتا ىأ
 ىز .دفرتيب ناك ريدملا رماوأ فلاخيب ناك ىللاو ..ةرادإلا سلجم
 :اياعف لصخ اه

 :نيزح تقاخ توص ىف هللا ديع سدنهملا لاقو
 .نيلوئسم انحإ هضرب ..قحلل تيج ىل -
 :هثالمز نع عقادي هنأك سامح ىف ىملح لاقو
 انيلع نوكي نكميو ..ريمض كدنع ناشلع ةدك لوقتب تنإ -

 شم ةينوناقلا ةيلوكسملاو ةيتئانجلا ةيلوكسملا امنإ ..ةييدأ ةيلوكسم
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 وه هلك ماظنلا ..لوكسملا وه ريدملا سب شم نكميو ..انيلع
 نيرهش دعب عقيو ىنبتي عنصم بيسي ىللا ماظنلا ..لوئسملا
 ..نيقكم انتم .ردكأ ..ةزيبك ةيلوكيمم

 :فيرش سدنهملا لاقو
 ..انتعاتب ةكرشلا اوممايح مهنإ دقتعأ -
 :ىملح لاقو

 نوكي نكمم ؛:ةصاخلا تاكرشلا ىف شغو داسف هيف ام ىزو ..ماظن

 عنمي ماظن عضوتي هنإ مهملا .ةممؤملا تاكرشلا ىف شغو داسف هيف
 ىللا لك بقارت اهنإ اهلك سانلل قحلا ىدي ماظن ..شغلاو داسقلا
 نم نوكيو .ةيوط قوف ىنبتتب : دنب ةبوط لك بقارت . دليلا ىف لصحمب

 شم رصانلادبع لامج ..تكستاح شم ةروثلا نإ قثأو انأو ..عقت ام
 هيف نإب نمؤم انأو ..عقي عنصم ىلع تكسي نكمم شم ..تكسياح
 ..لصحتاح مزال امنإ ..هيإ ىه شفرع ام ..لصحتاح ةريبك ةجاح

 ةرتف مهنيب ترمو ..قربت مهنويعو ىملح ىلإ اعيمج اورظنو
 راتسأ مهل فشكي مجنم مالك نوعمسي اوناك مهنأك ةليوط تمص
 .ءامسلا

 :دهنتي ىهو ىمحر سدنهملا لاق مث
 ..قيقحتلا ىف هيإ لوقناح شانقفتا ام ةسل هضرب -
 :ةعرشم نفلح لاقو
 ..ةجاح لك -
 اذإ اهي نولدي ىتلا لاوقألا ليصافت ىف نوشقانتي ءالمزلا ادبو

 مهلك اوعنتق أو. يا و نك

 يطا هلم ىف ةرذ لك نعت ال سنحت .عامتجالا لاطو
 :هردص المي نييكلا لمألاو ..ةطشن

 كرتو ..عامتجالا ىهتنا ؛ليللا فصتنم دعب ةدحاولا ةعاسلا ىفو
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 ةقاط اهيف ةذفان لك ..هل مستبت اهنأك هب طيحت ةقهاشلا تارامعلاو

 هذه نونكسي نيذلا لك نع لوكسم ناسنإ هنأك سحيو ..لمألا نم

 ةايحلا نع لوئسم ..عراشلا ىف نوشمي نيذلا لك نع ..تارامعلا
 نوكي نأ بحي هنإ ..ةيلوكسملا هذه لمح ىلع رداق ىهو ..اهلك

 .الوئسم اناسنإ
 ..ضرألا نع هعفري داكي ةوقلاي هساسحإ ..هتقش ىلإ دحصو

 ىف ةقلعم ةريغص ةقرو ىلإ هينت ةأجفو .لفقلا ىف حاتفملا عضوو
 نيتملك ارقو ..اهحتفو ,هعياصأي اهطقتلا ..بأيلا ةذفان ديدح

 ..لفاس تنإ
 تقلطنا دقو ةقشلا لخدو ..هتكحض عمس ىتح ,ىملح كحضو

 سرجلا ىلع طغضت بابلا دنع ةفقاو ىهو ,ةيحت ةروص هلايخ ىف
 ىف هتكحض تياذو ..اهيلع قافشإلاب سحآو .اهل حتفي دحأ الو

 اهيف سحي ىتلا ىلوألا ةرملا ىه هذه ..ةبيجع ..ةقفشلاب هساسحإ
 ىنمتي ناك مايأ هب ترم ..اهيلع دقحي ناك دقل ..ةيحت ىلع ةقفشلاب

 هنأل امير ..اهدسج عطقي نأ ..اهقزمي نأ ..هدقحي اهقنخي نأ اهلالخ

 .اهدسج نم فعضأ ..اهتثونأ نم فعضأ ..اهنم فعضأ اهمايأ ناك

 ..اهدعوم ىسنو ..اهيسن هنأل اهيلع قفشي ..اهيلع قفشي نآلا هنكلو
 هساسحإ هدوزو ..اهل حتفي دحأ الو ءبابلا ىلع ةعوطلم اهكرتو
 ىوقأ ..ةيحت نم ىوقأ نآلا هنإ ..ةوقلاب ربكأ ساسحإب .ةقفشلاب
 ..ةييرغ ..هيلع قفشي اًئيش الإ دعت مل ..همهت دعت مل دح ىلإ اهنم
 هنكلو ..ةيحت نم ىوقأ نوكي نأ لواحي ىهو ترم ةليوط تاونس

 لجرلا ةايح نإ ..هقعض عنصت الو لجرلا ةوق عنصت ال ةأرملا نإ

 هتايح ىف حجانلا لجرلا ..هفعضو هتوق عنصت ىتلا ىه ةماعلا
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 ةأرما ىأ نم ىوقأ ..هبح ىف ىوق ..ةصاخلا هتايح ىف ىوق ةماعلا

 ىف فيعض ةماعلا هتايح ىف لشافلا لجرلاو ..هقيرط ضرتعت
 ىردي نأ نود عفدني هنإ ..ةأرما ىأ مامأ فيعض ..ةصاخلا هتايح

 حيصي ..هلايخ ىف شيعت ىتلا ةأرملاب كسمتلاب .هلشف ضيوعت ىلإ
 ..اهءارو ىرجي ..راهذي ..اهمامأ فعضيف ..هيلإ اهنم اهيلإ ةجاح رثكأ
 ةرهاظ الإ سيل لالحنالاو ..لحنيو ..اهيمدق تحت هتيصخش حفسي
 هتقالع ىف الحنم ناك دقو ..غارفلاو ..لشفلاو سايلا رهاوظ نم
 لشاف .هتروث ىف لشاف ..لشاف ناسنإ هنأب سحي ناك هنأل ..ةيحتب
 نم كانه نكي ملو ..هقيرط رايتخا ىف لشاف ..هثدابم قيقحت ىف
 هساسحإ نم صلختلاب الإ :ةيحت مامأ هفعض ىلع بلغتلل ليبس

 .هتبالصي ..هتروثب ..هناميإب حجان ..حجان ناسنإ هنأب سحي ..هتوقب

 ملقب ةبوتكملا تاملكلا أرقو ؛ةريغصلا ةقرولا ىلإ رظني داعو
 :بجاوحلا

 ..لفاس تنإ
 ىقلأو هعباصأ نيب ةقرولا ىوط مث :ةريغص ةماستبا مستباو

 علخي أدبو ..هريرس بناجب عوضوملا ريغصلا بالودلا جرد ىف اهب
 لازي ال هنأك هسأر زهو ..ةيحت ىف ركفي لازي ال ىهو .هسبالم

 ..بحلا اذه لك بهذ نيأف ..هتايح ىف ةقيقح اهل هبحو ةريثك مايأ
 قفخي ال اذامل ..اهتيؤر ىلع فهلتي ال اذامل ..نآلا هي رعشي ال اذامل

 ..ضرمي ..ىح ءىش لكك بحلا لعل ..ليق نم قفخي ناك امك هبلق
 ةيحت تجوزت ذنم امير ؟تام ىتم ..هبح تام دقو ..توميو ..ليذيو

 بحلا تام دقل ..هسفن تقولا ىف هعم اهتقالع ىلع ىقبت نأ تدارأو

 هلشقب هساسحإ هعفدو ..هردص ىف هتثج لمحي لظ هنكلو ..اهموي
 .ايح لازي ال هبح نأب داقتعالا ىلإ :ةماعلا هتايح ىف

 ..هيفتك زهو
 ةايحلا ..ىردي ال ؟نيأ ىلإ تهتنا ..هتايح نم ةيحت تهتنا دقل
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 .هيف سلجي ال ناكم ..اهل اناكم ةيحت دجتسو ,ةعساو
 ةيحت ةروصو ..ةثداه ةماستبا هيتفش نيبو هينيع ضمغأو

 نم ركقي أدبو ..رخآ ملاع ىلإ دعصت حور اهنأك هلايخ نم رخبتت
 ىفو ..ةباينلا هيرجت ىذلا قيقحتلا ىفو ..عنصملا ةثداح ىف ديدج
 لكو ..ادحاو ادحاو مههوجروو ضرعتساو ..مهي عمتجا نيذلا هتالمز

 ..اقلق الو ارئاح نكي مل ىذلا هدحو ىه ..قلقلاو ةريحلا ىناعي مهنم
 ..هقيرط فرعي ناك ..هناكم فرعي ناك

 ..مانو

 ..هياصعأ لك هعم تمانو

 ..هيتفش نيب ةكداهلا هتماستباو
٠6 

 تعاض ىتلا هاوق لك درتسا هنأك اطشن حابصلا ىف ظقيتساو

 ..ىتغي ىهو هراطفإ دعي !ديو لستغاو ..هرمع تاونس لالخ هنم

 ةرم اهديعتسيو ..اهديعتسي ..سمألا ثداوح ءارو حراس هلقعو

 .اهنم هققوم ددحي نأ لواحيو ..ةيناث
 نيب لازت ال اهينغي ىتلا ةينغألا راثآو حتفو ..بابلا سرج قدو

 نينيعب اهيف لطأ ..ةقرو هملس ..سيلوب ىدنج همامأ دجوو ..هيتفش
 .هلاوقأ عامسل ةلودلا نمأ ةباين مامأ ءاعدتسا بلط اهنإ ..نيتروهبم

 ىذلا نم .مث ..ةعرسلا هذهي ةداهشلل بلطيس هنأ ىردي نكي مل

 ءانب عورشم نم هفقومب ةباينلا تفرع فيك ؟هيلع ةباينلا لد
 يردي ال ..عدصعلا

 قبس ىتلا تادتتسملاو قارؤألا لك عمجي عقتتاو ..بابلا قظأو
 ةدئام ىلإ سلج مث ..اهبتك نأ قبس ىتلا تاركذملاو ..اهدعأ نأ
 مامآ اهريثي نأ نكمي ىتلا طاقنلا لك ةقرو ىف بتكي ذخأو ءمسرلا
 سيئر ىف الو ..ةكرشلا ريدم ىف بتكي ىهو ركفي نكي ملو ..ةباينلا
 دحأ ىف الو ..ىموقلا داحتالا. ةنجل سيئر ىق الو ..ةرادإلا سلجم

 سحي نكي مل ..عراشلا ىف هودرشو .ههجو ىف مهباوبأ اوقلغأ نمم
 هيلع نأب رعشي وهو ةباتكلا ىف اعفدنم ناك ..ةتامشلاب الو دقحلاب
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 .اهلك ةايحلا نع هتيلوئسم ..دليلا

 ىف رظنو ..هتداهش اهيلع موقتس ىتلا طاقنلا دادعإ نم ىهتناو

 ةباينلا ليكو هددح ىذلا دعوملاو ..ةرشع ةيداحلا لازت ال ..هتعاس

 .ءاسم ةسماخلا ىف هتداهش عامسل

 نأ عيطتسي ال ةركف هسأر ىفو لزنو ..هسبالم ىدتراو ماقو
 ىردي ال ..مدهت نأ دعب عنصملا ىري نأ ديري هنإ ..اهنم صلختي

 ..ةايحلا ىف هلشف روص نم ةروص رخآ ىريل امير ..ىضم دهع

 ..مدهت نأ دعب عنصملا ىري نأ ديري هنكلو ..ىردي ال ..امبر
 لوط ضوبقم هبلقو ..عنصملا ىلإ بهذو :ةرجأ ةرايس بكرو

 نأ كشو ىلع هنأكو ..زيزع قيدص ىف ةيزعتلل بهاذ هنأك ,قيرطلا

 محللا نم ةدراب ةموك ..ةايحلا اهنم تبحسنا دقو .هقيدص ةثج ىري

 .ماظعلاو

 هملؤي ءىشو ..هيلق تاقفخ تدتشاو ..ديعب نم عنصملا ىاآرو

 ىف عنصملا ىحن راسو ..اهنم لزؤنو ةرايسلا فقوأو ..هردص ىف

 هانيع ..ادماح فقوو ..شعن ءارو ريسي هنأك ةنيزح ةئيطب تاوطخ

 ,هيف ةعسأو بوقث ..عقاو فقسو ..حوبذم روث نيراصم اهنأك اهتم

 اياقب اهتأك ةلئام ةدمعألاو ..توملا ةقهش اهنأك .ءامسلا ىلإ ةهجتم

 نكلو ءمدهم عتصم ةروص انايحأ ليختي ناك دقو ..ةقونشم ثدِح

 .ةعاشبلا هذه لك ىلإ ..ةروصلا هذه ىلإ لصي نأ عطتسي مل هلايخ

 ..لمرلا نم تابح هنوفج تحت نأك .هينيع ىف داح ملأب سحأو

 اذه سيلآ حرفي ال !ذامل ..ىكيي اذامل ..نكلو ..ىكبي نأ ديري هنإ

 ناك هنأ ىلع اليلد ةعاشبلا هذه لك تسيلأ ..هراصتنا ليلد وه مدهلا

 نأ ىلعو ..ادساف ناك ةكرشلا ماظن نأ ىلع اليلد. .؟قح ىلع

 ..و .. ؟ةشاشغ تناك ةرادإلا
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 .حرفي نأ عيطتسي ال هنكلو
 ناك ..عنصملا نايك باسح ىلع هراصتنا نوكي نأ ديري نكي مل

 ىذلا داسفلا اذه لك مغر عنصملا ناقنإل هقيرط دجو هنأ ىل ىنمتي
 لعل ..مكل ريخ وهو اتيش اوهركت نأ ىسع ..كلذ عمو ..هب طيحي
 ةيقب ذقنتل ةروثلا كرحتت ىتح :عقي نأ بجي ناك عنصملا اذه

 .راوثلا بوث نوسبلي نيذلا اهئادعأ ىلإ ةروثلا قيفت ىتح ..عناصملا
 رمأو ..ةرايسلا بكرو ..ناتنيزح هانيعو سكنم هسأرو رادتساو

 .ةكرشلا رقم ىلإ هجتي نأب قئاسلا
 ..هتيب ىلإ ..هناكم ىلإ داع هنأك ةتباث اطخب ةكرشلا لخدو

 ::تافدرلا المي. بخاص سمو ::ةييحرم نيللهم ةاعسلا هليقتساو
 .مههافش قوفو نيفظوملا نويع ىف تاسمه

 :اخراص هلبقتساف ءىمحر هليمز بتكم ىلإ هجتاو
 ؟ربخ رخآ تعمس -

 :ءوده ىف ىملح لاقو

 نون
 :ةريبك ةماستبا هيتفش ىلعو ىمحر لاقو
 نجسلا ىف تاي ..ريدملا ىلع ضبقلاب ارمأ تردصأ ةباينلا -

 .حرابما
 ءامهضفخو داع مث ..ةشهد ىف هليمز ىلإ هينيع ىملح عفرو

 هسفن كلامتي ملو ..نجسلا ءارو ريدملا ليختي هلقعو ..اتماص لظو
 دقل ..ةتامشلا نم ليلقو ةشهدلا ضعب اهيف ةماستبا ..مستبي نأ نم

 حلاصملا ىق طيرفتلا ةمهتب ..شغلا ةمهتب ..داسفإلا ةمهتب نجسلا
 ..نجسلا نولخدي نيذلا مه مهدحو نويعويشلا سيل ..نذإ ..ةماعلا

 .نودسفملا ..اضيأ نوريدملا

 :ىمحر لاقو
 ؟هيل تكاس -
 :هيدفش نيب هتماستباو ىملح لاقو
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 ..بجعتساب -
 :ىمحر لاقو

 نكمبيو . .ةرادإلا ساجم سيئر عم تقولد ققحتب ةباينلا -

 ىدصق ؟ةدك دعب هيإ لصحياح ركتفت . .نامك وه هيلع اوضيقي

 ؟ةكرشلا ىف هيإ اولمعياح
 :ءوده ىف ىملح لاقو

 لمعتياح ىللا هيإ مهملا ..ةكرشلا ىف لمعتياح ىللا مهم شم -
 شرركتيام انتكرش ىف لصح ىللا نإ مهملا ؟تاكرشلا لك ىف
 .ىنات

 :الكاق درطتساو هسأر ىملح عفرو

 ؟نيسدنهملا نم دح شتبلظام ةبايتلا -
 :ىمحر لاقو

 ..ةسل . ال

 :ىملح لاقو

 :ةشهد ىف ىمحر حاصو

 ؟هيإ لوقتاحو ..ةجاح لك نيقراع مزال لود .. حيحص -
 رسفتسيو «تانايبو لاوقأ نم هدعأ ام هليمزل ىوري ىملح أدبو

 نيسددينملا نقاب ايو ..هبسصتقك نثلا تامولعملا نقدي نع هنع
 نومهاسيو ..ةشقانملا ىف نوكرتشيو ؛:ىمحر بتكم ىلإ نودفي
 ضبنت حالصإلا ىف ةبغرلاو ..مهنويع ىف سامحلاو ..مهتامولعمب
 .هيف نوشيعي فيظن ملاع نع نوثحبي مهلك ..مهتنسلا اهب

 وهو بهذو ..ةباينلا ليكو عم هدعوم ىتح مهعم ىملح لظو
 هيف ام هنم عقيف هسأر زتهي نأ ىشخي هنأك بلصتم هقنعو ريسي
 .  .لاوقآ نم

 ةيفدم  هتامك نع ةئملك لكو ءايترم اداه امالك ملكتي ناك
 ناك هنكلو ..ادحأ مهتي نكي مل ..ريدملا نع ملكتي نكي ملو ..ماقرألاب
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 .دساف ماظن ..ةرادإلاو لمعلا مظن نم ماظن ةصق ىكحي
 :الئاق ,ةرارح ىف هحفاصي افقاو ةياينلا ليكو ماقو

 ترفو اهتلق ىللا تامولعملا ..ىملح ذاتسأ اي ادج ركشتم انأ -
 .ةريبك ةمدخ دلبلل تيدأ كنإ دكأت ..ةريبك بعاتم ةباينلا ىلع

 نأ نكمي امع هلأسي هناك ةباينلا ليكو ىنيع ىف ىملح رظنو
 ' :متمت مشا اذه دعي ثدحي

 ..ىلع ىللا تلمع انأ ..ركشتم -
 ..جرخو
 .اليقث ائبع هردص نع حازأ هناك ءاحاترم جرخ

00 
 ةوهقلا ناجنف برشي سلجو ؛:ىبارع ىهقسم ىلإ ىملح بهذو

 ..ءىداه هلقع ..ةكداه هباصعأ ..ءىداه هيف ءيش لكو ..ءوده ىف

 .ناتئداه هانيع ..ءىداه هبلق
 .هيفتكب سانلا محازي ىهو سيسي ىهسقملا ىلإ قيفوت لصوو

 لاقو :ءىرمجي ناك هنأك سافنألا روهبم وهو ىملح بناجب سلجو
 :ىملح ىيحي نأ لبق

 ؟هد مكتعاتب ةكرشلا ىف لصح ىللا هيإ -
 :ءوده ىف امستبم ىملح لاقو
 ؟هيإ تعمس -

 :ةعرسيب قيفوت لاق
 ..ققحتب ةباينلا نأو ..عقو جيسنلا عنصم نإ تعمس -
 :زتهي نأ نود ىملح لاقو
 ..ريدملا ىلع اوضبقو -
 :ةشهدب لاقو ءهمف قيقوت رغفو
 ىلع اوضيسقي مهنإ ءلصحت ةرم لوأ ىد ..ىازإ هيلع اوضبق -

 .حميحص شحو هظح لجار امأ ..ريدم

 :قيفوت ىنيع ىف رظني وهو ىملح لاقو
 ..ةميرج بكترا لجار هد ..ظح ةلأسم شم -
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 :ةيبصع ىف قيفوت لاقو
 ..هد لكشلاب ةيشام اهلك تاكرشلا ام ..ىخأ اي هيإ ةميرج -

 شحو هظح هد لجارلا الول ..دد لكشلاب ىنبتتي ىنابملا لكو

 ىد ..هل برق دح ناك الو ..فشكنا شناك ام ..ةسمخ الو نينس

 .ظح ةلأسم

 :ىملح لاقو

 لصح ىللا دعب :ةدك لغتشت لضفتاح تاكرشلا نإ شنظأ ام -

 :ارخاس قيفوت لاقو

 ..ىملح تكسو

 ؟هيإ تلمع تنإ ..مهملا -
 :ىملح لاقو

 ..ةجاح لك تلقو .:ةياينلا ىف ىتوبلط -
 :ةشهد ىف قيفوت حاصو
 !؟ةباينلا ىف كوبلط -

 :ةطاشب ىف ىماح لاقو
 ونا
 ءديدج نم هاري هنأك ىملح ىلإ رظني وهو ةهرب قيفوت تكسو

 :لاق مث

 ةياغل ..ةرادإلا سلجم شو ىفو ريدملا شو ىف تفقوو

 هد كف قوم ردقي نيلوئسملا نم دحاو ىقالت مهملا ..تدرطنا ام

 .كقطنيو
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 :هتماستبا المت هتيرخسو لاقو .ةيرخس ىف ىملح هيلإ رظنو
 ةكرشلا عجرأ ىنإ هزياع انأ ىللا لك ..قطنتأ زياع شم انأ -

 , نيل رمسعلا نه وحب :ليصت احب شم كلك اه ىو فاك
 :فرق ىف قيفوت لاقو
 .طيبع تنإ ىبنلاو -
 :لاق مث ,ةوهقلا ناجتق نم فشر نأ ىلإ ىملح تكسو
 ؟كتعاتب ةكرشلا ىف هيإ لماع تنإو -
 :هئاكذب ىهابتي هنأك قيفوت لاقو
 .لاشتياح دكؤم ..رامح لجار هد ..بدتنملا وضعلا نيع علطم -
 :ارخاس ملح لاقو
 ؟ةدك شم ..هنيع علطم ةدك ناشلع -
 :ةدحلا لعتفي وهو قيفوت لاقو
 ؟اهلك ىد اهلمع ىللا ىوالبلا ىلع تكسأ ىنزيأع تنك ىنعي -

 اعبط ..تاباسحلل ليكو ةطسوتملا ةراجتلاب فظوم نيعي هنإ روصت
 تعلطو ..ةيعامج ةركذم انبتكو ..مهتعمج ..اولعز مهلك نيفظوملا
 اوحوري مهيلخ ىل لاق ؟هيإ ىل لاق فرعت ..هل اهتمدق ىسفنب
 رضاح :هل تلق ..هلعزأ شتيضرام ..هنيعم ىللا وه ..تعفر غاصلل

 غاصلا نإ قدصي رداق شم ةسل ..صالخ ننجتأ لجارلا ..مدنفأ اي
 .لاقتياع كؤم:..لاشتيلح جرورش هن.باصت علط تعفر

 :ىملح لاقو
 ..هاعم لاشنتل كيلع فياخ انأ -
 :ةدحب قيفوت لاقو
 ىف اولخت شيب ىللا لك نإ فرعت مزال ؟هيل لاشنا ..رشف -

 مهلك ..نيقاوسلاو ءةاعسلاو ,لامعلاو ءنيفظوملا ..ىنوديأيب ةكرشلا
 ةكرحب بلاطنيو ..مهمساب ملكتاب ىللا انأو ..اياعم نيفقاو ةدراهنلا
 ىأ نإ تبثام دعب بدتنملا ىضعلا رييغتب بلاطنبو ..ةريبك حالصإ
 نيفظوملا هيإ دق شروصتتام ..هيلع كحضي نكمم باصن دحاو
 ..ىليكتشي ىجييب هتارم عم لعزيب ىللا هد ..ىنويحييو :ىف نيقئاو
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 ,سب هد عوبسألا انأ هد ..هقلساب ىللا انأ فلس نيشرق زياع ىللا

 :ىملح لاقو

 .كسفن ذقنت ردقت ىد ةقيرطلاب كنإ كلايهتم -
 :قيفوت لاقو
 ..ةكرشلا ذقناب انأ ..ىسفن شذقتاب ام انأ -
 :ةدح ىف لاقو دحتو ظيغ اهيف ةرظن ىملح هيلإ رظنو
 امل ..؟ىتمإ اهفادهأ لك ققحتاح ةروثلا ؛قيفوت اي فرعت -

 .كيز دح دلبلا ىف شاقبيام
 طبخلا ىدصك ىدص اهل :ءافوج ةريبك ةكحض قيفوت كحضو

 .ةجاح لمعت شردقتام ةروثلا ىيز دح دلبلا ىف شاقيي ام امل -
 نأ ىلإ اتماص لظو ..دري نأ نود تكسو هل هرهظ ىملح رادأو

 :لوقي قيفوت عمس
 ..لصو دمحم -

 ..ةليقث ىطخ ىف ريسي ..البقم دمحم ىأرو .هينيع ىملح عفرو
 تالصخو ..ناتقاج هاتفشو ..فئاخ هنأك ناتحوتفم هانيع ..امومهم

 سلجو دمحم لصوو ءارضخ هنقذو ..هسأر قوف ةشوهم هرعش

 ىف تعفترا ةبعتم ةتهاب ةماستباب ىفتكا ..مالسلا امهثرقي نأ نود
 .هيتفش ىلإ ةقشم

 لام مث .هلأسي نأ نود ةوهقلا نم اناجنف هل بلطي ىملح قفصو
 :نانح ىف لاقو هوحن

 ؟دمحم اي هيإ كرابخأ -
 :هالابم الب لاقو هيفتك دمحم زهو
 .ءانس تقلط .. ةجاح الو -

 :رعذ هنأك ىملح لاقو

 ؟ىتمإ -

 :دمحم لاقو
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 ..حيصلا ةدراهنلا -

 :ةدح ىف قيفوت لاقو
 ؟ىازإ اهتقلط -
 :دمحم لاقو

 اوس انتحر ..ةجاح لك لمع ىللا وه هيب قداص .. شفرعأ ام -
 ةقرو تيضمو ..نوذآأملا انهدن ..قالطلا ىلع تممصو ..ءانسل

 .قالطلا

 :ةجاذس ىف لاقو ةتهابلا ةبعتملا هتماستبا دمحم مستباو
 ..انقلط ىللا وهو ..انزوج ىللا وه هيب قداص نإ روصت -
 :ةدمعتملا ريغ هتوسق ىف قيفوت لاقو
 ؟ةقفنالو ءرخؤم ىنعي ..ةجاح تعفدو -

 :هتماستبا لالخ نم دمحم لاقو

 ؟عفدأ مزال ناك ىه ..ةجاح شتعفد ام -

 :قيفوت لاقو
 ..ةجاح كتعقدو كيلع تكحض اهنإ تركتفا -

 ؟هيل ىلع كحضت -
 :قيفوت لاقو
 ..ىنعي تركتفا -

 :تفاخ توص ىف لاق مث ..نانحلا

 ؟ىتمإ دلوتاح ءانس ىه -

 :دمحم لاقو

 .هدعي ..ةركب لود نيمويلا كلوتاح اهتإ لوقتب -
 :ىملح لاقو
 ..دلوت ام ةياغل قالطلا اولجأت متنكام بيط -

 :رخآ ناسنإ توص ددري هنأك دمحم لاقو

 ..تممص ىه-

 ا" عنو 3# مهي ءىش ال الا



 :قيفوت لاقو
 ..و .. ةققني كبلاطتو دلوت ة و

 :الئاق ىملح هعطاقو
 ..قيفوت اي هد مالكلا شالب -

 0 را دتبت كنإ مهملا . انس اكل شع قت

 ..كحضت ..تنكام ىز عجرت . .اهريغ نم شيعت كسفن دوعتو

 ا و ا كك ا ام

 ا اا

 :دحأو سفن ىف ىملحو قيفوت لاقو
 ؟نيف ىلع -
 :ةبعتملا هتماستبا لالخ نم دمحم لاقو
 ..ساك برشأ حيار -

 تيوسو لوا نماعج لوا و وو
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 لازي ال دمحمو ءاحابص ةعساتلا ةعاسلا تناك
 ىف ةظاعلا ثيبب هل ةصصخملا ةقشلا ىف امئان

 المت ةقشلا باي ىلع تاقرط توصو ..ةيسايمحلا

 تلظو .تلاوت تاقرطلا نكلو ءملحي هنأب دقتعاو .هينذأ |[ ]
 ىلع تاقرط كانه نأ ىلإ هانذا تهبتناو ,هينيع حتف ىتح ىلاوتت
 هاتفشو :نيتضمغم فصن هانيعو هريرس نم ماقف ..العف بايلا

 نيتعطق ىلإ امهتلاحأو امهتقرح دق اهبرش ىتلا رمخلا ناك ناتفاج
 ,بايلا حتفو :ةردص ىلع ىلدم هسأر ..ارثعتم راسو ..بطحلا نم

 .هيب قداص ةمامأ ىآرو ..هينيع عقرو

 : اناخد هروز ىف نأك قونخم هتوصو لاقو
 .هيب قداص الهأ -
 : ضبلا ههجو ألمت ةريبك هتماستباو هيب قداص لاقو
 :فعمااب تداو دانت
 اذه ىف هلخد ام مهفي ال هنأك ءابغ ىف دمحسم هيلإ رظنو

 : الئاق هيي قداص درطتساو ..عوضوملا

 .كوربم ..دلو تباج -
 : ةجاذس ىف لاقو ءاهلب ةماستبا دمحم مستباو

 5؟ حيحص -

 : بايلا نم لخدي ىهو هيب قداص لاقو
 ةسمخ ةعاسلا ةدراهنلا تدلو ءائس ..دمحم أي حيحص -

 .ىركش روتكدلا ىفشتسم ىف ,حبصلا
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 ؟ دلو تباجو -
 : هيب قداص لاقو 1

 .هلل دمحلا امنإ ..ةيوش ةرسعتم تناك ةدالولا ..هويأ -
 : لمحم لاقو

 ؟ بأ تيقب تقولد انأ ىنعي -
 : هيب قداص لاقو
 اياعم ىجيتو ,كموده سيلت كزياع تفقولدو ..أادجح بأ -

 تاءارجالا لمعن نامك ناشلعو ..كفوشت ةزياع ءانس ..ىفشتسملا
 .داليملا ةداهش جارختسال

 راتخي هيب قداص كرت مث ..بجسكذي هناك ,هةسأر دمحم زهو

 نم ايوك هسفنل غرفأو خبطملا ىلإ راسو ..هيف سلجي ىذلا ناكملا
 ىلإ هجتا مث ...هفوج ىف اران ءىفطي هنأك هرخآ ىلإ هبرش ءامملا
 فقوو «,هبايث علخو .هسفن ثداحي هنأك هيتفشب متمتي ىهو مامحلا
 ..هب رعشي نأ نود هيلع بكسني ءاملاو ..اليوط فقو ..شدلا تحت
 ناك ..اهرسفي نأ لواحي الو ءاهمهفي ال ةريثك ءايشأب لوغشم هلقع
 تحت فقاولا دسجلا اذه ناكو ..هلقع سيل لوغشملا لقعلا اذه
 .هدسج سيل شدلا

 لالخ نم هيب قداص توص عمس ىقتح شدلا تحت افقاو لظو
 : حيصي ءمامحلا باب

 .ىوق انرخأتا انحإ ..؟دمحم اي هيإ ىرج -
 رادأق ..بابلا قرطي أدب قداص نكلو ..ةلهو لوأل هيلع دري ملو

 : ءوده ىف لاقو ءشدلا رويتص دمحم

 عاش انآ ..صالخ د
 اققاو هيب قداص دجوو مامحلا نم جرخو .هبايث سبلي ادبو

 : ههجو ىف ققدي وهو لاقو ءقيض ىف هيلإ رظني ,همامأ
 ؟ كنقد شتقلحام ..هد لك -
 : هكات توص ىف لاقو ,.هنقذ ىلع هعباصأب دمحم رمو

 ؟ ىنعي مزال -
 : هيد قداص لاقو
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 نأ نودو هيب قداص ىلإ تفتلي نأ نود هبايث دمحم سبلو

 هناك نيحلاو نيحلا نيب هيلإ رظني هيب قداصو ,هتثداحم لواحي

 .بيجع قولخم ىلإ رظني
 لاق نأ ىلإ نيتماسم الظو ..هيب قداص ةرايس ايوس ابكرو

 : هيب قداص

 .هبشلا ناب موي لوآ نم ..دمحم اي مامت كهبش دلولا نإ فرعت -
 ناتحراس هانيع ..هيب قداص ىلإ رظني نأ نود دمحم مستباو

 .هتبا امهب ىري هنأك

 : لوقي هيب قداص داعو
 ؟ هأب هيإ هيمستاحو -
 : لاقو ءدمحم هيلإ تفقتلاو

 : هيم قداص لاقو

 .؟ كيأر هيإ ..ىمسا ىلع . .قداص هيمست ىسقن انأ -
 : ةعرسب لاقو ءهانيع اهدوعتت 3 مل ةيوق ة ةرظن دمحم هيلإ رظنو

 .كيلع الإ شقليام . .ليقت همد ءقداص مسا ..آل -

 : هظيغ اهب ىراوي ةماستبا مستبي وهو قداص لاقو
 ىمسي ىباحصأ نم دح نأ ىسفقن نأ ىلو ..ىديس اي شالب -

 .ىمسأا ىلع هنبا
 : هدوعتي مل داج توص ىف دمحم لاقو

 .لوألا ءانس لأسنت -

 : هيب قداص لاقو

 .كلأست امل ةيتتسم ءانس -

 هسفن نيبو هنيب روق هنآك . .تكسو .هيب قداص ىلإ دمحم رظنو
 .هيب قداص هيلع علطي ال ارس هنبا مساب ظفتحي نأ

 .ىفشتسملا ىلإ الصوو
 ؟اذامل ىردي ال .هردص ىف فجتري هيلقو ملسلا دمحم دعصو

 اذهب سحيو ..هل ثدح ..ثدح دق اريبك اًنيش نأب سحي هنكلو
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 سحيو ..هساقنأ ىلع طغضيو :ةردص ىلع فحزي ليقكلا ءىنشلا

 ءودهلا ةحئارو ءىفشتسملا تاهدر ىف هيب قداص ءارو راسو

 ضفني هنأك هينيع قوف شعترت هشومرو ..هباصعأ ريثتو .هفنأ ألمت
 ماستيالاب ىه ال ريبعت نع ناتجرفنم هاتفشو ..ءودهلا اذه هشومرب
 .ءىشب ىه الو ءبضغلاب وه الو

 ..ىلوألا ةجردلا تارجح نم ةرجح ىف هيب قداص ءارو لخدو
 ىهو ءانس ىلإ هينيع دمو ..هعم فقو هبلق نأك بابلا دنع فقوو
 .ناتضمغم اهانيعو ..كهنم بحاش اههجو ..ريرسلا قوف ةدقار

 نوكي نأ لواح توص ىف لاقو شارفقلا نم هيب قداص برتقاو
 : اقيقر

 .ءاكس ان دمحم كيج ات[ -
 مث ..ةرياع ةرظن قداص ىلإ ترلظنو ..اهينيع ءانس تحتفو

 .٠ لسفتحسسف ىلإ تتفتلاو .ءفعض ىق ةداسولا قوف اهسأر ترادأ

 تمستباو ..ريبك بح امهيف اهانيع ..ههجو قوف اهانيع ترقتساو
 : تسمهو ..ةئاتفه ةعساو ةماستبا

 ! لمحم -

 ىف ثحبي هنأك لوهذ ىف اهيلإ رظني هناكم افقاو دمحم لظو
 .هنبا نع اههجو

 : سمهت تداعو ءاهدي ءانس هل تدمو

 .دمحم اي ىنم برق -
 رسكتي نأ ىشخي هناك ةئيطب ةفحاز تاوطخ ىف دمحم برتقاو

 هنأ هيلإ ليخ ..ءانس ديب كسميل هدي دمي ملو ..هيمدق تحت ءىش

 ,ةليوطلا هتماق قوف نم اهيلإ رظني لظ ..اهسملي نأ عيطتسي ال
 .هقلح ىف قلعم هبلقو

 دولوملا نع ءاطغلا تحازأو 32 رخآلا بناجلا ىلإ ءانس تتفتلاو
 : فيعض توص ىف تلاقو اهعارذ قوف اهبناجب دقارلا

 .دمحم اي كنيأ -

 ءىشلا حت هرصب دمو ..هينيع قوف دمحم شومر تفجتراو
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 رظني داعف ..ائيش ري ملو ..ءاضيبلا تاءالملا ىق فوفلملا ريغصلا

 دنع فقوو شارقلا لوح فل مث ؟هنبا وه نيأ اهلأسي هنأك ءانس ىلإ
 ىلإ رظني لظ ..هنبا ىلإ رظني مل هنكلو ءريرسلا نم رخآلا بناجلا
 نأ عيطتسي ال هناك ..ةرهدو ةريحو ,ةشهد ةيتيع ىفو عانس

 عيطتست ,ةليمجلا «ةقيقرلا ءانس نأ قدصي نأ عيطتسي ال ..قدصي
 ..هماك ..ءاسنلا ةيقبك نوكت نأ ..دلت نأ عيطتست ..كلذ لك لعقت نأ

 ىتلا مايألا ىف ىتح ..ءاسنلا ةيقبك ءانس نأ اموي هلاب ىلع رطخي مل
 ..امامت هينيع مامأ ةحضاو ةقيقحلا نكت مل ..اهلالخ الماح تناك
 نم لصف درجم ..ليثمت درجم وه ؛ثدحي ءىش لك نأك سحي ناك
 .ةليوطلا ةياورلا لوصف

 ,اهينيعب اهديلو لبقت ىفهو .فيعضلا اهتوص ىف ءاتس تسمهو

 : ةناتفهلا اهتماستباب هفلتو
 .كعاتب نسحلا عباط ..ههأ نسحلا عباط ..دمحم اي صب -

 ثيغتسي هناك هيب قداص ىلإ تفتلا ..هنبا ىلإ دمحم رظني ملو
 ..قدي هيلقو ..فوخلاب هبشأ ددوتو ,ءطب ىف هسأر راذأ مث ..هةي

 هاتفشو ..هنيبج قوف زتهت هرعش ةلصخو ..شعترت هشومرو
 ..ديدحلا نم ةمامك ههجو قوف لمحي هنأك امهفافجب سحي «ناتفاج
 اثيش امهب هجاويس هنأك ءلفطلا هجو قوف هينيع بكسي أدب مث

 نم قش اهناك .ءاضيبلا فئافللا ىف ةفوفلم ةايحلا ةعطق ىأرو
 .هينيع ىف ةشهدلا تدتشاو ..ءامسلا ىف ىدبي رون

 ؟ هتيا اذه له
 ؟ ابأ هنم لعج ىذلا ىه ..ريغصلا ءىشلا اذه
 ؟ابأ حبصيل هينذ ام .. اذه لك ىف هبتذ ام ..اذامل نكلو
 ..نبا هل نوكي ىأ ابأ نوكي نأ اموي دري مل هنإ ..نبا هل نوكيلو

 ..ءانس عم هللا هكرتي مل اذامل ..ءانس عم نوكي نأ هدارأ ام لك
 ضرفيو ..هلوح نم ةايحلا هللا دقعي اذامل ..اهلك ةايحلا ىف ..امهدحو
 هبقاعي ..هب هبقاعي هنأك ..كنبا اذه : هل لوقي مث ..ابيرغ اقولخم هيلع
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 هنكلو :مهئاطخأ ىلع :نسانلا .بقاسعي ال هللا نإ ..ةداعس ةظحل ىلع
 .مهتداعبم ىلع مهبقاعي

 دقو ضيبألا سأرلاو ..ريغصلا هجولا ..هنبا هجو ىف رظني لظو
 تأدب ةايحلا رافع اهنأك :حتافلا نبلا نول ىف تاريعش هيف ترثتن

 ..قتسفلا تابحك ةقيقد هدرولا قاروأك ةيرط عياصأو ..تيوكسبلا
 .ردقلا حيتافم نع ثحبت اهنأك ءاوهلا ىف كرحتت

 .ةايحلا ودبت اذكه ..ةبيجع
 .مويلا الإ ءأدبت ةايحلا ري مل هنإ

 هنأك رعشي هنإ ..عطتسي مل هنكلو ..هنبا هجو ىف مستبي نأ لواحو
 نأب رعشي ..اهسفن ةايحلا مامأ فقاو ..بيهم ريبك صخش مامأ فقاو
 .ءايملاو :ةايترالاو...فوقلاب نعشيو ..عوقاو ..هنم نيكا ةثنا

 : ةلكاق ءطاشن ىف مستيت تاضرمملا ىدحإ تلخدو

 ؟ ءانس اي تقولد كيزا -
 : دمحم ىلإ اهينيعب ءىموت ىهو تلاق مث .ءءانس اهل تمستباو
 .ةميعن اي ةوبأ ه3 -

 : دمحمل تلاقو ةميعن ىتفش قوف ةريبك ةماستبا تدرغزو

 ىفشتسملا ىف دولوم لمجأ تبج تنإ هد ..هيب اي كوربم -
 .هللا ءاش ام ..ىليك ةعبرأ هنزو هد ..اهلك ايندلا ىف نكمي ..اهلك

 همفو ..اثيش ىعي نأ عيطتسي ال هنإ ..دمحم اهيلع دري ملو
 .ةهالب ىف حوتفم

 ةيحان هب تهجتا مث ءانس بناج نم لفطلا ةضرمملا تمحو
 ةضرمملا تدمو ..فوخلا امهيف دتشا ..دمحم انيع تعستاو ..دمحم

 ,لفطلا طقتلاو هيعارذ دم ,ةيئاقلت ةكرحبو ..هيلإ لفطلاب اهيعارذ
 .رسكني نأ ..عقي نأ هيلع ىشخ هنآك

 .هيعارذ نيب اليقث لفطلاب رعشو
 .ادج اليقث
 ..هسأر ىقو ..هردص ىف لقث ..هلك هنايك ىف هلقثب رعشي هنإ

 .هيقاس ىفو ..هينيع ىفو
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 ..مستبي نأو ..لفطلا هجو ىف هينيع زكري نأ ةيناث ةرم لواحو
 ذخا ..ائيش عطتسي مل هنكلو ..هردص ىلإ همضي نأو ..هلبقي نأو
 هناك ..هيعارذ نيب لقطلاو .. سبل قداص ىلإ مث ءانس ىلإ رظني

 .لسوتي هنأك ..امهل وكشي هتأك ..امهي دجتتسي

 رودي ام لك ملعت اهنأك قاقشاو ناتح ىف ءانس هل تمستباو

 .ةميعن اي هنم هيدخ -
 هةعبتتي دمحمو ..همأ بئاج ىلإ هتداعأو ءلفطلا ةميعن تلمحو

 ..شارفلل رواجملا دعقملا ىلع طقس ةأجف مث ..نيتلوهذملا هينيعب

 .شعتري هلكو
 .اهقعض نم تقافأ اهنأك ءانس تخرصو

 ؟ دمحم اي كلام <

 دحأ اهيف هاري ةرم لوأ ..ىكبي دمحم اهيف ىرت ةرم لوأ اهنإ
 :اهيف ىعنم ةزه لدأ نكي

 نم لزنتو اهمالآ مواقت نأ لواحت ىهو ءخرصت ءانس تداعو
 .شارقلا

 هد شم ..تفلخ ناشلع نالعز ِتنإ ..هيإ لصح ..كلأم ..دمحم -

 ؟ هينتسم تنك ىللا كنبا
 ىكبي دمحمو

 .شعتري هلكو
 : الكاق هفتك ىلع تبري ذخأو هيب قداص هنم برتقاو

 تنإ ..تقولد كحضتب نوكت مزال ناك هد ..دمحم اي هيإ ىرج -

 ؟ ةحرفلا نم طيعتب الو ..ةدك ولح نبأ لياط دح ..بأ تيقب :صالخ

 لك هنع تلسغ دق عومدلا ناك عملي ههجوو ..هسأر دمحم عفرو

 الئاق ءافقاو سضفتنا مث قداصو ءانس نيب هينيع ريدي ذخأو ..همومه
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 .ىتخا بيجأ حورااح ..ىدخأل لوقااح انآ -

 : هءارو ءاتس تخرصو ..ةفرغلا نم اجراخ قلطناو

 .ثمحم

 .اهتخترصل فقي ملو
 : الئاق ءهيب قداص هءارو ىرجو

 ؟ هيإ ةيمستاح ..شيلتلقام -
 ..ةديدج ةنر لمحي عيفرلا هتوصو لاقو .هيلإ تفتلاو

 : ىدحتلا

 .ايوبأ مسا ىلع ..دمحأ هيمساح -
 هناك نيككتسملا قف اجراخ ناسو :امهرخآ ىلع هيقاس متفق مك

 اياقب هب حسمي هليدنم جرخيل هنولطنب بيج ىف هدي دمو ..ىرجي
 لبق اليدنم لمحي نأ ىسن ..هبيج ىف اليدنم دجي مل هنكلو ..هعومد
 سحي وهو راسو ..هعباصأب عومدلا اياقب حسمو ..جرخي نأ
 امهيف ..ناعملت هانيعو ..ههجو قوف افاج لازي ال عومدلا ىرجمب
 ..هيلإ هدشيو هقبسي هنأك ..همامأ زتهي لفطلا هجوو ..ديدج ءىش
 ..ةلامش ف ضقارتم ىذلا نيقيصلا ةجولل مشتيا: :همحم مضتناو
 ..هتايح ىلع هنبا نئمطي هنأك ..ةقثلاب ديدج ساسحا هتماستيا ىفو

 .هتيلوئسم لمحي نأب هدعي هنأك
 .ةيلوئسملاب سحي هسفن دجو امدنع دمحم شهدناو
 هتداعك هيفتك زهي مل هنكلو ..هردص ىلع فحزي لقثلاب سحأو

 هافتك ..لقثلا اذه امهنع ضفنيل ..ةيلوئسملاب هساسحإ امهنع ضقنيل
 سحي نكي ملو ..ميمصتلاو ىدحتلا نم عزاوذ هردص ىفو ..ناتتباث
 هنأب سحأ هنكلو ..هيب قداص الو .ءانس ال ..ادنحأ ىدحتي هنئأب

 .هتايح لك ىدحتي ..هتعيبط ىدحتي ..هسفن ىدحتي
 .هلايخ ىف صقارتي لقطلا هجوو
 لبق نم هسفن ري مل هنإ ..ليق نم اهري مل امك ء.هسفت ىري أدبو

 تناك ..اهيلع رطيسيل ..اهفرعيل ..اهاري نأ هسفن فلكي مل ..ادبآ
 اهدشي نأ ..هسقن دوقي نأ بجي نآلا هنكلو ..هدوقت ىتلا ىه هسفن

 .اهقنع ىوليو ىوق ماجلب
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 .ةريبك ةيحضت ىلع مدقم هنأب سحأو

 .ةرم لوأل حابصلا

 ؟ هلجأ نم ىحضي اذامل نكلو
 ؟ هلجا نم ,مهلا نوتأ ىف هسفني ىقلي اذامل

 ةروص نكلو ..ديدجلا هقطنم ىلع درمتي نأ .درمتي نأ لواحو
 ضيبألا سارلاو ..ريغصلا هجولا ..هلايخ ىف صقارتت تداع لفطلا

 ..اهيلع تطح دق ةايحلا راقع نأك .ءاضيب تاريعش هيف ترثتنا دقو

 ..كحضي هنإ ..هل مستبي لفطلا نأ هيلإ ليخو ..ردقلا حيتافم نع

 .ةايحلا ءامس ىف حبسي هنأك ..ءاوهلا ىف هيقاسو هيعارذ زهيو

 ..هيتفش نيب اقلعم لازي ال هتماستبا لظو :ءسيبوتألا 1 بكذو

 بهو ناسنإ ةماستيا ..ايحو ءانانح رطقت :ةداج ةروقو ةماستبا
 ..ةيحضتلا حبذم وحن ؛:ةعيرس ىطخب ريسيو . .نيبك ءىشل هسفن

 ..اهل ملستسم هنكلو ..ةيحضتلا هذه ىدم سيقي نأ لواحي ال ىهو
 ىف اهنكلو ..هيتقش ىلع تسيل هتداعس ..ديعس هنأ هب سحي ام لك

 نم شكأ ..اهلثمي ىتلا صصقلاب هتداعس نم رثكأ ديعس هنإ ..هقامعأ
 هتداعس نم رثكأ ..ءانسل هبحب هتداعس نم رثكأ ..هلايخب هتداعس

 ..ىحضي هنأ ملعي هتداعس ىف ىهو ءناركس اهاضق ىتلا ىلايللاب
 ديعس ..ديعس هنكلو ..كوشلا قيرط ىلع مدقم هنإ ..هسفن حبذي هنإ
 .حابصلا اذه هب ىقتلا ىذلا بيرغلا ءريغصلا ءىشلا اذهب

 حرسم وحت راسو ..ديرق دمحم عراش دنع سيبوتوألا نم لزنو
 هنكلو ..ةيناث ةرم ةقرفلا ريدم لباقي نأ ررق دقو .ةضهنلا ةقرف
 لخدو ..ريدملا ةلباقم نع لدع ىتح حرسملا باب ىلإ لصي داك ام
 نم اناجنف بلطو .ةلزعنم ةدئام ىلإ سلجو رواجملا ىهقملا
 .ةرم لوأل ..ءوده ىف ركفي نأ برجي ديو ..ةوهقلا
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 ؟ هل ثدح اذام

 .ايأ حبصأ دقل
 ؟ اذه ىنعي اذام
 ْن اوثسم ءابآلا لك ..رخآ صخش نع الوئسم حبصأ هنأ هانعم

 هنع الوئكسم لظو ..هنع الوئسم هوبأ ناك دقو ..نيرخآ صاخشأ نع

 .هتامم دعي ىتح

 ؟ بالا ةيلوئسم ىنعت اذام
 .ةايحلا ريفوت ىلع ةردقلا ىنعت
 ؟ هتبال ةايحلا رفوي فيك
 اتبات الخد هسفنل نمضي نأ ..ةايحلا ريفوت لئاسو كلتمي نأب

 ..هعقدي نأ بجي نمث هل موي لك ..هنبا مايأ هب نمضي نأ عيطتسي
 هل لاق امكو ..ءانس لوقت تناك امك امامت ..سولف اهلك ةايحلاو
 .سولف الإ ائيش سيل هيب قداصو ..ىملح

 ؟ هنبا مايأ نمث نمضي فيك ..سولقلا نمضي فيك
 .لمعي نأب
 ؟ هلمع ىه امو

 .لثمم
 .لثمم العف هنإ ..لثمم هنأ ركذت امدنع ءىجافم فوخب رعشو

 ليثمتلل شيعي هنأ ىري ..لبق نم اهري مل امك هسفن ىري نآلا هنكلو
 ءافارتحا سيل ..نف هنكلو ةايح سيل هدنع ليثمتلا نأ ىري ..هي ال

 هنبال رفوي نأ ديري ىهو ..لايخ هنكلو اعقاو سيل ..عافدنا هنكلو
 هسقنل نمضي نأ عيطتسي ال ىهو ..لايخلا ال عقاولا ..نفلا ال ةايحلا
 لظ اذإ ناك امك دوعيس ..هسفن فرعي هنإ ..ليثمتلا نمتياث الخد
 : 0-0 .الثمم

 .رخآ لمع نع هسفنل ثحبي نأ بجي
 درمتلا ةبونب سحأو ..هترصع ةيساق ادي ناك هبِلق ضبقناو

 قولخم لجأ نم ..هتايح رجهي اذامل ..ليثمتلا كرتي اذامل ..هدواعت
 ..همأل قولخملا اذه كرتي ال اذامل ..حابصلا اذه هب ىقتلا بيرغ
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 ىلغ ةرداق ىهو ..اهلّمحي امم رثكأ هتيلوكسم لمحت همأ نإ ..ىهتنيو

 .هتم رثكأ اهلمح

 ةفيعضلا هديو ..هل مستبي ..هلايخ ىف لقطلا هجو ىأر ..ةأجفو
 .ردقلا حيتافم نع ثحيت اهنأك ءاوهلا ىف زتهت

 بينأتك ..موللاك ..ناح ءىش ..هردص ىف هكشي ءىشب رعشو

 ديفا
 .هنبا كرتي نأ عيطتسي ال هنإ . 1

 .ادبأ عيطتسي ال

 .هتايح كرتي نأ هيلع نوهأ
 ...( سقت قدصي نأ عيطتسي هنأك ءبجع ىف هسأر زهو

 .هردص ألمت ىتلا ةديدجلا سيساحألا هذه لك قدصي نأ عيطتسي ال
 عراش ىلإ راسو ءىهقملا نم جرخو ء.هدعقم نم ةأجف ماقو

 .ىملح ةقش ىلإ دعصو ..اشاب ناميلس
 : الئاق ءنولطنبلاو صيمقلاب ىهو .بابلا ىملح هل حتفو
 رقت بتكاب ,.لوغشم انأ ..تكاس دعقاو شخ ..دمحم الهأ -

 .تالواقملا تاك .رش ميظنتل ديدح عورشم نع

 ا راهو نمكتم ةنلا نو
 : ةضيرعلا ةكيرألا فرط ىلع سلجي

 .دلو ثبج انآ -
 ' 2 : ىملح حاصو
 ؟ اهيزإ ءانسو . كورتم فلآ..كوربم ؟ حيحص -
 : دمحم لاقو

 .ةسيوك -

 : لاقو هدجلا تامالعب ههجو و ىستكا دقو « :ىملح هيلإ رظنو

 . ؟ هيإ لمعت ىوانو -
 : ادرطتسم هقخال ىملح نكلو .ملكتي نأب دمحم مهو
 للاخ ادق ينك .ةياوكسما يد نإ مهقت دال دمتم اي عما -

 ىلختتو ءاهل دلولا بيست نكمم شم ..ءانس شم .كنبا نع لوئسم
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 ..و ..كمسا لمحياحو كنبا هد ,نكمم شم ..اهنع

 : الئاق دمحم هعطاقو

 .ةدك ناشلع كل ىاج انأ ام -

 : ىملح لاقو

 ؟ هيإ ىق تركف -
 : دمحم لاق

 .فظوتا تركف -
 : قدصي ال هنأك لاقو ىملح تهبو

 ؟ نيف فظوتت -
 : ةطاسب ىف دمحم لاقو

 .ةكرش ىأ ىف -
 : ىملح لاقو

 نم ريتك بسكت ردقتو ..سيوك لثممو ..لثمم تنإ ..هيل -
 .ليثمتلا

 : امستيم دمحم لاقو

 :ليثمتلا نم بسكا شردقا اماامتإ : م

 ؟ هيل -

 : دمحم لاقو

 امنإ ..ليثمت لطبأ شردقأ ام نكمي ..سيوك ىسفن فراع انأ -

 تركف ةدك ناشلع ..هنم تياث لخد ىسفنل نمضأ نكمم شم

 : ضيفخ توص ىف لاقو .هسأر ىملح
 ..كعاتب سويرولاكبلا شتدخام . .دمحم اي شتلمك ام تنإ سب -

 شم كتيهام ىتعي . يلا كا يك ا ضاح باجرت لدداع امو
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 : لاق مث ءاليلق ىملح تكسو
 ؟ دلولا دخاتاحو -
 : ممص هنأك دمحم لاقو

 .اياعمو ..ىتخأ دالوأ عم ىبرتي -

 : ىملح لاقو

 ؟ ىضرتاح ءانسو -

 : دمحم لاقو

 .ىضرت غزال امثإ :فراغ نقم -
 : ةريبك ةماستبا هيتفش ىلعو ىملح لاقو

 .هد لكشلاب ريفتتاح كتايح ماد ام ..ضعبل اوعجرت ام بيط -
 : بابض لالخ امهب رظني هنأك نابطقم هابجاحو دمحم لاقو
 .شانملكتا ام ..فراع شم -
 : ىملح لاقو

 .اهعنقاو ..كاعم حوراح انأ -
 : دمحم لاقو

 .ةفيظو ىقالت كنإ تقولد مهملا -
 : قافشإ ىف هيلإ رظني وهو ىملح لاقو
 :نضاخت-

 ا

 : ىملح لاقو

 يد ا ميكو .ةمهم ةيطخ اهنإ كام انأ .انه
 .اوس ةبطخلا عمسن ىلع توف

 اذامل مهفي ال ..هينعي ام مهفي ال هنأك :.بجع ىف دمحم هيلإ رظنو

 ؟ هنبأ ةلكشمو ..هتلكشم
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 لاف باخ ماتم يئارلا فادجم اداج نط

 ربكأ ةقلي] ريك ةقزل - اقفل هردص فو .بشيش
 هنإ ..رصانلادبع اهيف ثذحت ةرم لك ىف هتقهل نم || ]

 ..ايصخش هيلإ ةرملا هذه ثدحتيس رصانلادبع لامج نأب سحي
 .هلكاشم لك ةشقانمل ةعم دعوم ىلع هنآك سحي

 «قيفوت لخدو ..بابلا حتفو ..باطخلا عامسل هساوح لكب غرفتي نأ
 : هفتأب هقصلتو هيراش عفرت ةجزالا ةعساولا هتماستباو الئاق

 ةبطخ عمست .ةليللا تيبلا ىف دعقتاح كنإ ىل لاق دمحم -
 .كاعم اهعمسأ نها تلق ::نفيرلا

 : بيحرت الب ىملح لاقو
 ؟ دمحم نيفو -
 : ةضيرعلا ةكيرألا ىلع هسفنب ىقلي ىهو قيفوت لاقو
 .ءانس روزي حار ..تقولد ىاج -
 : ىملح لاقو
 ةبطخ عمسأ زياع انأ ..ةملك الو شملكتتام ..تكاس دعقا بيط -

 .ةقاور ىلع سيرلا
 : ةرخاس ةماستبا هيتقش ىلعو قيفوت لظو
 ؟ لوألا ىرابخأ عمست شم -
 : ويدارلا بناجب دعقملا ىلع سلجي وهو فقأتب ىملح لاقو
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 : اعاستا دادزت هتماستباو قيفوت لاقو

 ..ةيهاد نيتس ىف حار ..درطنا ..لاشنا انعاتب بدتنملا ىضعلا -
 .لاشنا ..لاشتياح تلق ..ضرألا شلزنتام ىتملك انأ

 :نلمح الي لع لاقو
 ؟ نامك تنإ شتلشناام ..هيإ كيف اولمع تنإو -

 : اجتحم قيفوت لاقو
 اياعم دعق ء.ديدجلا بدتنملا وضعلا ..سكعلاب هد ..رشف -

 مهاق لجار هيلع نياب هد امنإ ..تاعاس عبرأ رهضلا دعب ةدراهنلا

 .رركتتب ةياكحلا سفن ىنعي -
 : قيفوت لاقو
 ؟ هيإ ةياكح -
 : ىملح لاقو
 هيب رياطو ةكرشلا بحاص عم لغتشتب تنك ..كتياكح -

 ريطت تيدئباو ..اهبحاص ىبأ تنعل ءةكرشلا تممأتا ام دعبو ..امسلا

 ..هوبأ تنعل ..بدتنملا ىضعلا لاشنا ام دعبو ..بدتنملا وضعلا عم
 .ديدجلا بدتنملا ىضعلا عم درطو

 ام :

 : لاقو ءءارطأ ةملك ىقلت هناك قيفوت كحضو

 .رياط لضفأ ىنإ مهملا -
 : ةرارم ىف ىملح لاقو
 .رطاش اي عقت ةركب ..عقو راط امك الإ ,عفتراو ريط راط ام -
 : قيفوت لاقو
 ...و ..شفاختام -

 : الئاق ىملح هعطاقو

 ريغ نم لوط ىلع ةدك قفانت لضفت نكمم شم ..فياخ هللاو -

 .عقت
 : جاجتحالا ةجهل لعتفي وهو قيفوت لاقو
 ىد ..قافن شومسا اص هد ..ىعقاو كيلخ ايوخأ اي ىملح اي -
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 ..فورظلا لك ىف مدخي فرعي ىللا وه رطاشلا ..ةراطش اهمسا
 ىنليشياح ناك ءديدجلا بدتنملا ىضعلا عم تدعق امل ةدراهنلا ىنعي
 ةطخ عورشمو ..ةكرشلا ميظنتب لماك عورشم هل تمدق ..ليش

 ,هينع اهيق تققم تاجاح ..فعضلا جاتنالا اهيف ديزي تاونس سمخل

 لكاشم عيمج هيلع تضرع ىنإ ريغ ..ىلايل اهيلع ترهسو

 ..لغتشاب لجار انأ ىنعي ..اهضرعأ ىنإ ىنوضوف ىللا نيفظوملا
 سان ةزياع اهلك دلبلا ..لغتشي دحاو هبنج زياع سيكر لكو

 شم ..نييزاهتنا الو ءنيقفانم مهيلع لاقتي ةدك دعبو ..لغتشتب
 .نيلشافلا سانلا مالك ..شلغتشتب ام ىللا سانلا مالك هد ..مهم

 : ىملح لاقو

 ناشلع ..صلخم ..نمؤم نوكت مزال . ل كيش نإ ةداط شيخ

 ىدوي ردقي ءلغتشي ردقي وه ام ىز كيز ىللا ..فدهلا ققحي كلغش
 عم تنواعت شتنكام ءىدابم شكدنع ام نإ الولو .٠ .ةيهاد ىف دلبلا

 ىف دلبلا ىدوياح ناكو ءتارباخم طباض هسفن لمع ىللا باصنلا

 ..ةيهاد

 ىف نيعمتجملا سانلا توص عفتراو ..ىيدارلا حاتفم ىملح رادأو

 ..سيكرلا ةبطخ عامسل ةيروهمجلا ناديم

 : الكاق ىملح درطتساو

 طاف ولا واو تعبت كونا اهو
 ' ١ .حتفيل قيفوت ماقو ..بابلا سرج قدو

 ةكيرألا ىلع سلجو ..هيف ىقي ام لك فزنتسا دق هموي لاوط هلذب
 وهو لاقو :ىملح هيلإ تفتلاو ..نينسلا هتكهنآ خيش هنأك دهنتي ىهو
 : قافشا ةرظن هيلإ رظني

 ؟ ءانس ىزإ -
 نم قلطنملا ريهامجلا ليلهتو ءسأرلا سكذم ىهو دمحم لاقو

 : هينذأ ألمي ىيدارلا

 .شتيضرامو ..كحارتقا ىلع اهل تلق -
 : قيفوت لاقو
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 : سأي ىق دمحم لاقو
 اهنإو ..ضعبل عفنن شانقبام اننإ ىل تلق ..ضسعبل عجرن اننإ -

 .اهلبقتسمل اهتايح لك بهوتو ..لغتشت ةيوان
 ..اهنم تصلخ كنإ انقدص ام انحإ هد ىخأ اي . .ىازإ اهل عجرت -

 .دمحم أي هآب لقعت ام

 .اتكاس دمحم لظو
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 لزق ىف نمحم لاثو
 .صالخو اهل تلق ىنيدآ -

 : ىملح لاقو

 ؟ دلولا نع اهتملكو -

 : هسأر عفري نأ نود لاق
 شاهدنعام ؛تلغتشا اذإو ..اهاعم هيلختاح اهنإ تلاقو ..هويأ -

 .ىتخأل هتعبت عنام

 : ميمصت هينيع ىفو الئاق ىملح ىلإ رظنو هسأر عفر مث
 ىللا انأ ..ةفيظو فوشأ مزال انأ ..اياعم الو اهاعم دعق اذإ امنإ -

 : ىملح لاقو

 .رصضاح -

 : قيفوت لاقو
 .بهد ليثمتلا نم بسكت ردقت تنإ هد ..دمحم اي هيإ ةفيظو -

 : لاقو :هينيع ىف لازي ال ميمصتلاو دمحم هيلإ تفتلاو

 ..و ..تياث لخد نمضأ مزال ..فظوتأ مزال انآ -

 عطاقو ..رصانلادبع لامج سيئرلا مدقي عيذملا توص عفتراو
 : الئاق هقيدص ىملح
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 .ةعامج اي ملكتي شدحام ..دمحم اي تقولد تكسا -

 .ملكتي سيئرلا ادبو

 امهنأك ىيدارلا زاهج ىف ناقلحبت هاتيعو ..هقنع ىملح دمو
 ىف تعمجت اهلك هسيساحأو ..سيئرلا ىلإ هلالخ نم الصتل هنابقثت
 .هينذأ

 ىلإ رظنيو دوعي مث نيتشهد نينيعب ىملح ىلإ رظني دمحمو
 :سيكرلا تاماك ضعي امهم طقتلي ناتحراسم هاتثأو ..وضارلا زاهج
 هسفنب سحيو ..هسأر المي ريهامجلا جيجضو ..ضعبلا لقغيو
 فقي هنإ ..ريهامجلا نع اديعب ..سيئرلا نع اديعب ..اذه لك نع اديعب
 هنكلو ..سيئرلا بحي ىهو ..هيف ناكم هل سيل .بكوسم ىلع اجرفتم
 انج نييك ةرررك ءينه». مفر كابر روكجلا سيئر سكو
 ءىشلا اذهب هطيرت نأ نكمي ىتلا ةلصلا دجي نأ عيطتسي الو

 لوح ريفامجلا هذه لك عمجي ىذلا ببسلا ىه ام ىردي الو ..ريبكلا

 ...صاصتخا ىف تاعوضوم نع ثدحتي سيئرلا نإ ..ريبكلا ءىشلا
 ..وه ةضاضتخا نف' سيلا اذه لكو .:ةككارتشالا ...ةذهولا ..ايروتش
 اذه نم صلختي نأ ..ةفيظو نع ثحبي نأ وه نآلا هصاصتخا لك نإ
 .ةلقط ىأر نأ ذنم هي رعشي ىذلا ريبكلا ءبعلا

 مالك ىف دجي اذام ..ةشهد ىف ىملح ىلإ رظني دمحم داعو

 ..هيفتك نهو ..؟مامتهالا اذه لك هب متهي ىتح رصانلادبع لامج

 لصت تاملكلاو ..نيتحراس نينذأب عمتسي سلجو ..هسآر سكتو
 .جيجض درجم هيلإ

 هيتف ش ىلعو ..ةضيرعلا ةكيرالا قوف ايخرتسم سلاج قيفوتو
 امدقم فرعي هنأك ..هئاكذ لك اهيف سكعي ةريغص ةماستبا
 ريغي نل لامج هلوقي ام نأ فرعيو ..رصانلادبع لامج هلوقيس ام
 عفرو ..رخآ ءىش ءامعزلا بطخو :ءءىش ةايحلا نإ ..ةايحلا نم اًئيش

 زهو ..ىيدارلا زاهج ىلإ دودمم هقنعو سلاج ىهو ىملح ىلإ هينيع
 ؟ةايحلا ىه ام فرعي ال هنإ ءريبكلا لفغملا اذه ..قافشا ىف هسأر
 .ةيسايسلا تاراعشلاو ءىدايملاب نيعودخملا نييالم نم دحاو هنإ

 : الئاق رصانلادبع لامج توص عفتراو
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 دقل ..ىبعشلا ميظنتلا ةيافك مدع ىه ريبك أطخ ىف انعقو دقل »

 ىموقلا داحتالا نيوكت ىه ىبعشلا ميظنتلا ىلإ انتليسو تناك

 ..ةيعجرلا ىوق مامأ ىموقلا داحتالا قيرط انحتف اننإ انؤطخ ناكو

 ىموقلا داحتالا ىلإ تلاست ىتلا ةيعجرلا نأ أطخلا اذه ةجيتن تناكو

 ةيميظنت ةهجاو درجم ىلإ هتلوحو ةيروثلا هتيلعاف لش نم تنكمت
 ةداعإ ىه انهجاوي ام مهأ نإف انه نمو ..ريهامجلا ىوق اهمكحت ال
 ةينطولا ريهامجلل ةيروث ةادأ ىموقلا داحتالا نوكيل ىبعشلا ميظنتلا

 .نيحالفلاو لامعلل ىموقلا داحتالا نوكي نأ هبال ..اهدحو

 ..اهنع نيعفادملاو اهتامحلو ةيقيقحلا ةروثلا باحصأل ..لالغتسالا

 ..لمألا باحصأو ..قحلا باحصأ ..مهلامآ ةيكارتشالا ققحت نيذلل

 .« لبقتسملا باحصأو

 سحأ ..ريهامجلا ىف بطخي ىذلا ىه ..ملكتي ىذلا ىه هنأك سحأ

 : احئاص قلطناو ..رصانلادبع لامج بايث ىف شيعي هنأك
 سيرلا ..هلوقنب انك ىللا مالكلا سفن ؟ قيفوت اي عماس -

 .ةجاح لك فراعو ..ةجاح لكب سساح

 : ةريغصلا هتماستبا هيتفش نيبو 'لساكت ىف قيفوت لاقو
 ؟ هيل ىموقلا داحتالا لمع ناك ..ةجاح لك فراع ىه املو -

 : سامحي ىملح لاقو
 نإ نلعيب ةدراهنلا سيرلاو ..اهيب رمن مزال ةبرجت تناك -

 مهاف شتنكام ىسفن انأ ..اهرود ىهتنإ ..شتحجن ام ةيرجتلا

 اهلك تاقبطلا نأب نمؤم تنك ..هيب نمؤم تنك امنإ ..ىموقلا داحتالا
 نأ ليحتسم ..ليحتسم هنإ تبث امنإ ..ضعب عم نواعتت اهنإ نكمي
 وس كو ع .ةيعجرلا عم نواعتت ةيمدقتلا

 : ففآت ىف قيفوت لاقو
 نإ متلق لوألا . .ىد ةيعجرلا ةريس شيجت ام كوبأ ةايحو -

 ةيعجرلا نإ متلق نيدعبو ..تاوشابلا انليش ..تاوشابلا ىه ةيعجرلا
 5 و ا" مهي ءىش ال »



 : الئاق ىملح هحطاقو

 ناميإ ريغ نم لغتشي دحاو لك ..كترضح ىنعي ةيعجرلا -
 .ىرقبع ناك ولو ىتح ..ىعجر ىقبي ..ةروثلاب

 : دحت ىف قيفوت لاقو
 اولوقو ءلغتشي فرعيب ىللا لك هأب اوليش ..ىديس اي مالس اي -

 ..نمؤم ريغو نمؤم اهمسا ةجاح شيفام ءىبيبح اي ..ىعجر هيلع
 .شفرعي ام دحاوو لغتشي فرعيب دحاو هيف امنإ

 : ىملح لاقو

 .ةدك كيز اولغتشيب ىللا لك شم ..أل -
 : قيفوت لاقو
 كغامد ىلع تدخ تنإو ..نزاشن تنإف ..كسفن دصقتب تنك اذإ -

 .مالحأ ىف شياع لجار ..سانلا نيب ناشن كنأل ..تثدرشتاو

 : ىملح لاقو

 .عمست اتيلخ ..تكسا بيط -

 : رارصإ ىف شقاني قيفوت رمتساو
 اومحياح ىللا مه نيحالفلاو لامعلا نإ اولوقتب ىتقولدو -

 مه شم ..ةفيرعت ةتالتب حالف ىأ لماع ىأ ىرتشأ انأ هد ..ةروثلا

 .ةايحلا ىدم ..ميلح سابعو ..نيدلا جارس داؤف اوبختنا ىللا لود

 : لاقو .نيتبضاغ نينيعب ىملح هيلإ رظنو
 لك ىرتشت شردقتام ..حالف وأ لماع ىرتشت ردقت تنك اذإ -

 ىف تفرحنا ةيلامعلا تادايقلا تناك اذإو ..نيحالفلا وأ لامعلا
 امنإ ..تقؤملا فارحتالل اهرطضتب تناك فورظلا نأاف ءىضاملا

 ىحضو دهاج ىللا نيم ..اهلك ةينطولا ةكرحلاب ماق ىللا نيم
 كترضح ىز ىللاو تاوهبلاو تاوشابلاو ..عراشلا ..دلبلا ناشلع
 ناك اذإو ..نيحالفلاو لامعلا مه عراشلا ..عراشلا اولزنيب شوناكام
 .نيحالفلاو لامعلا مهف ىد ةروثلا نم اوديفتسياح سان هيف

 : ىملح هيف خرصف ..ملكتيل همف قيفوت حتفو
 .عمسأ زياع ..تكسا -
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 : هباطخ ىف رصانلادبع لامجح درطتساو

 تارغث حتفت نأ انعمتجم ىف ةريثك لماوع تعاطتسا دقل ..»
 ضعب نإف ءاريبك ايلاغ هانعفد ىذلا نمثلا ناك دقو ..ةيزاهتنالل
 نم ىبلس فقوم ذاختا ىلع ةمغرم اهسفن تدجو ةنمؤملا رصانعلا
 .هيف فقت نأ عيطتست ىذلا عقوملا دجت مل وأ :ىبعشلا لاضنلا ةكرح
 ةيلمع نم ٍنآلا ال دبالو . عشلا لافت هيجوت ىف صالخإب مهستو

 نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ىبعشلا لاضنلا نإ ..اقمع دشأو اعافدنا

 ةروثلا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ةيبعشلا ةروشلاو ,ةيبعشلا ىوقلا
 اهمعدي الو اهنوصي ال ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيرحلاو ..ةيكارتشإلا

 «..ةيعامتجالا ةيرحلاو ,ةيسايسلا ةيرحلا نم ديزم ريغ
 .هينذأ قدصي ال هنأك .ةشهدلا نم همف ىملح حتفو
 .انيهخيش هل هنع ثدحتي سيكرلا نإ:

 مهسيو هيف فقي 0 ىذلا عقوملا دجي 0 مل ىذلا
 ذاقنا نع زجع ىذلا ىه . .ىبعشلا لاضنلا هيجوت ىف صالخإب

 هزجع ببسب اذه لك نأ دقتعي ناك دقو عقي نأ لبق جيسنلا عنصم

 نإ هل لوقي سيئرلا نكلو ..هتريح بيسب .هفعض ببسعب ..هدحو

 ببسلا ..نويزاهتنالا اهنم للست ىتلا ةيعامتجالا تارغثلا ىه ببسلا
 رثكأو ءاعافدنا رثكأ ,ديدج مييقت ىلإ ةجاح ىف هلك عمتجملا نأ ىه
 ..ةروثلا نم ديزمو .ةيبعشلا ىوقلا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ..اقمع

 سحي ..هب سحي سيئرلاو ..افيعض سيلو ..ازجاع سيل هنإ
 نينمؤملا راوثلا لك فرعيو ..ايصخش هفرعي داكي هنإ ..هتلكشمب

 لاضنلا ةكرعم نم ايبلس افقوم اوذختي نأ ىلإ اورطضا نيذلا
 ,مهعمو مهل ركفيو ..مهتمزأب سحيو ..مهرذعيو ..مهفرعي ..ىبعشلا
 .نينمؤم راوث ..راوث عمتجم ,عمتجملا نم قلخيل

 ىف ىرستو ءهردص ألمت ةمراع ةوق ..ةوقلاب ىملح رعشو

 : الئاق قيفوت ىلإ تفتلاو .هباصعأ

 م جوبا ا مهي ءىش ال 8



 ؟ عماس ..نييزاهتنالا نع ملكتيب سيرلا -
 : قيفوت لاقو
 دحاولا ىنعي ؟هيإ ىنعي ةيزاهتنا ..ئنمهاق ؟ةيزاهتنا هيإ ىنعي -

 ..نئاخو ..ىزاهتنا ةمسأ ىقبي ..اهزهتنيو ..همادق ةصرف ىقالي امل

 ؟ هيإ همسا ىقبي شاهلغت سي الو ةصرف ىقالي امل بيط ؟فرحنمو
 9 رامحو ..لفغم همسأ ىقيي شم

 ىللا صرفلا شلغتست ام كل لاق شدح ام ..قيفقوت اياأل -

 ةصرف ىقالت ام موي ىنعي ..ىزاهتنا كمسأ ىقبي .كءالمز باسح

 داحتالاب الو ةروثلاب نمؤم شم تنإو ءىموقلا داحتالا لخدت

 .ىزاهتنا كمسا ىقبي ,كسيئر
 مهفي ال هنأك ,ةتماص ةهالب ىف قيفوتو ىملح ىلإ رظني دمحمو

 .مالكلا اذه ىف امهتقو ناعيضي اذامل
 : قيفوت لاقو
 دحاوو ,رضطاش دحاو هيق نإ مهفأ انأ ..6ل مالكلا شمهفقأ ام انآ -

 مر يا
 8 : ىملح لاقو

 ةلأسم ..دارقأ ةلأسم شم ..دحاوو دحاو ةلأسم شم ةلأسملا -

 ناشلع موقتب ..راطشلا سانلا ناشلع موقتب شم ةروثلا ..عمتجم
 املو ..مهلك سانلا هتراطشب مدخي مزال رطاشلاو ..مهلك سانلا

 ىللا لك نإ كل لوقأ بحأو ..ةيهاد ىف حوري سبو هسفن مدخي
 ةجاح لك نإ دكأتم انأ ..ةيهاد ىف اوحورياح ءةدك كيز اوركفيب
 .ريغتتاح

 : ةرم ةماستبا هيتفش نيبو قيفوت لاقو
 .ىئلباق نقدا
 : ىملح لاقو
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 لاقو ؛عمسن انيلخ ..تكسا ,كلباقأ ام ةياغلو ..كلباقأاح ..العف -
 : كهنم عيقرلا هتوصو دمحم

 لك ام ..هيل اوقناختتب ..هيل مكسفن نيبعات متنإ مهاف شم انأ -

 .سيوك ةيشام ةجاح
 : ىملح لاقو
 .ةبطخلا ةيقب عمسأ زياع ..دمحم اي تكسا -
 ..هيئذأب هنم برشي هنأك ..لامج توص ىلإ هينذأ ىملح ىقلأو

 لامج نأك ..هردص لخاد ىف اهب سحي لامج اهلوقي ةملك لكو
 ءاطخألا ..ةروثلا ءاطخأ نع ثدحتي لامج نإ ..هلخاد نم ثدحتي

 لاجر نم دحأ الو سيئرلا ال نأ دقتعي ناكو ءسانلا لك اهددري ىتلا
 نم موي لك ىف ىنمت ىتلا ءاطخألا ..اهب متهي وأ اهفرعي ةموكحلا
 اهفرعي ..اهفرعي لامج نإ ..اهيلع بلغتي نأو لامج اهفرعي نأ همايأ
 نإ ..ىروث لك اهفرعي امك اهفرعي ..عقت نأ لبق امبرو ءتعقو ذنم
 لزعني مل ..عراشلا نع ..سانلا نع ..راوثلا نع اديأ لزعني مل لامج
 .عقت ىتلا ةريثكلا ءاطخألا نع

 هنإ ..اكيش ىقخي ال هنإ ..ةحارصب اهنع ثدحتي مويلا وهو
 .اهتاطخأب ةروثلل فرتعي لب ءاهئاطخأ نع ةروثلا هزني ال

 .ةأجفو
 هنإ ..عقو ىذلا عنصملا ..عنصملا ثداح نع ثدحتي لامج عمس

 ريدم نأ نلعيو ..ليصفتلاب ..ةحارصب ..سانلل اهلك ةصقلا ىوري
 ةينطو ةميرج عنصملا عوقو ربتعي هنإ . .ةيلع ض ضيبق دق ةكرشلا

 .ةنايخلا ةميرجك ءاهيلع بقاعي
 .ىملح هجو ىلع درغزت ءامدلا تقلطناو
 .ةبهزلا نم شعتري هسفني سحأ
 .فرعي لامج نإ
 .ءىش لك فرعي
 : حاصو هيقيدص ىلإ تفتلاو
 قاس فنعم .عنصملا نع ملكتيب سيرلا ؟نيعماس -
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 .سيكرلا
 : لاقو :ةلذاختم ةكحض قيفوت كحضو
 .مع اي لطب تيقب هللاو -
 : همولي هنأك ىملح هيلإ رظنو
 لمتعا تفرش تنك ل ةحاتح نقعليم اهءاثآ ..لظم شع انا -

 :نيكك ليعاش جبارو اذه نم امنإ مهو عتسملا نشناك ايم ةجاح
 تقولد تكسا

 و انقسم هايم انهو :ييجارلا نمت مقنع ادمن لك هادف
 ىري هنإ ..هينذأ ىف اهرصحيل هساوح لك امهب دشي هنأك ؛هينيع
 .هينذأب همشيو ..هينذأب هسمليو ..هينذأب سيئرلا

 ىلعو ..ءاخرتسا ىف ةضيرعلا ةكيرألا ىلع قلتسم قيفقوتو
 نم ريثكو ءرورغلا نم ريثك هتيرخس ىفو ..ةرخاس ةماستبا هيتفش
 امهم ..ةايحلا ىف هتقيرط ىلإ نئمطم ..هئاكذب رورغم هنإ ..نانثمطالا
 وهف ..رصانلادبع لامج لاق امهمو ..ةروثلا تروطت امهمو ..ثدح
 .بيخت ل ةايحلا ىف هتقيرطو ..نكمطم

 ,هينيع عفريو ..هردص ىلع ىقلم كهذملا هسأرو سلاج دمحمو
 ملاع ىلإ علطتي هنأك ..هب ثبشتي هنأك ىملح ىلإ نيحلاو نيحلا نيب
 باطخي سانلا ءالؤه لك مهي اذامل مهفقي نأ لواحيو ..هنع بيرغ
 ةريثك ءايشأ كانه نإ ؟مامتهالل مهتجاح امو ..رصانلادب ع لامج

 زجعلا ..فوخلاو ءزجعلاب سحيو ..هسأر المي ريهامجلا جيجضو

 .سيئرلا باطخ ىهتنإو

 ةريبك ةماستبا لالخ نم ددريو .ءهيديب قفصي افقاو دمحم ماقو
 : ههجو ذلمت

 .قفاري ..ىقاري -

 هنكلو ..مهفي مل هنأب رعشي هنأ ..مهف هنأل قفصي نكي ملو
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 : الثأق ,ويدارلا بتاج نم ىملح ماقو
 :ةريطخ ةيطخلا :لضتاح ةريثك تاحاح هيف نإ سماح انآ -

 ..ةجاح لمعي ىوان وهو الإ هد لكشلاب ملكتي سيرلا نكمم شناكام

 ةييدج ايند ىلع قطا ..نيقاياح عمتوملا لك ىلايبتم
 : اسلاج لدتعي وهو قيفوت لاقو
 ؟ ىشعتن حصي شم ..ةديدجلا ايندلا شخن ام ليق بيط -

 : حرم نق لاقو :ئملح مسأنأو
 : قيفوت لاقو
 ؟ كيأر هيإ ..نوينألا معطم ىف لفتحن -
 : دمحم لاقو

 .ىكسيو برشنو -
 : قيفوت لاقو
 .قفاوم -

 لازي ال هلقعو ..هءاذح سبليل مونلا ةرجح ىلإ ىملح لخدو

 ..نكلو ..عنصملا ةصقب ملعي سيكرلا نإ ..سيئرلا باطخب الوغشم
 نكلو ..اهب ملعي ناك امبر ..عنصملا عقي نأ لبق اهب ملعي مل اذامل
 تناك اهذكلو ..شغت ةكرش ةلكشم درجم نكت مل هنهذ ىف ةلكشملا
 نايكلا ةلكشم ..شغلا ىلإ تاكرشلا عفدت ىتلا لماوعلا ةلكشم
 ثيحب «نايكلا اذه ليدعت ىه هريكفت ىف لحلا ناكو ..هلك ىعامتجالا

 دجي ثيحب ..هعوقو لبق شغلا عنم ىلع ارداق عمتجملا حبيصي
 .اهيلع اوضقيل ةبرخلا رئاممضلا باحصأ ىلإ ذفانم سانلا

 نب
 .ةءاذح ىملح سيلو

 .عراشلا ىلإ ةثالثلا ءاقدصألا جرخو
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 .حتفو
 : احتاص ىمحر سدنهملا ةكرشلا ىف هليمز قلطناو
 ؟ كيلع ةبولقم اهلك ةكرشلاو ..ميان ةسل تنإ -
 هينيع نم مونلا ضفنيل هشومر زهي ىهو ىملح لاقو
 ؟ هيإ لصح ؟ ريخ -
 : ىمحر خرصو
 .تممأتا رخل ذ

 : لاقو ؛:ةشهدلا نم ىملح انيع ت تحتفناو

 ؟ حيحص -

 : خرصي ىمحر داعو
 .نامك هيإ فرعتو ..صنو حيحص -
 : ىملح لاقو
 ؟ هيإ -
 : حيصي ىهو هيعارذ نيب هنضتحي ىملح ىلع ىمحر مجهو
 26 ربقلا ةزاذإ سلجم وضع ترتد كرشحا+
 : هليمز عارذل ملستسم وهو حوحيم توص ىف ىملح سمهو
 ! لوقعم شم -
 : هيعارذ هنع عفري وهو ىمحر لاقو
 .ىروهمج رارقب تنيعتا ..ىوق لوقعم هد -
 فاض: ةيجوز ..نتاتحراس ةانيع +. انكابس ىملكت لظو
 : هتشهد نم هزهي هنأك ىمحر لاقو

 لضفتيو ..هموده سبلي ةرادإلا سلجم ىضع ةرضح حمسي -
 .اياعم

 .مامحلا ىلإ توهبملاك راسو ..ةريغص ةماستبا ىملح. مستباو
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 ىتلا ةريبكلا ثادحألا هيف تلاوت رهش ىضم

 نيناوقلا تردص ..رصانلاديع لامج باطخ تبقعأ

 اهنيب نمو :تاكرشلا ةييلغأ تممأ .ةيكارتشالا

 لامعلا كارتشا ررقتو ..تالواقملا تاكرش || ]

 ..مهيلع حابرألا نم ةمسن عيزوتو ..ةرادإلا سلأاجم ىف نيفظوملاو
 .--ق

 قبستو ..هريكفت قبست ..هقبست ةروشلا نأب سحي ىملحو
 نم لذبي نأ لواحيو «ةروثلا ءارو هركقب ىرجي نأ لواحيف ..هتردق
 ىلاوتو ..لهذي ..هب اجافي ردصي نوناق لكو ..اهي قحلي ىتح هتردق

 ةايحلا دعت مل ..ليحتسم ءىش كانه دعي مل هنأي هعنقأ تآجافملا

 درجم ةيروثلا راكفألا دعت ملو ..قئاقح تحبصأ مالحألا ..امالحأ
 هنإ ..ةايحلا عنصت نيناوقلاو ..نيناوق تحيصأ تايرظنلا ..تايرظن

 نأ عيطتسيو ..هتروث ىف ..همالحأ ىف ىدامتي نأ عيطتسي نآلا

 شيعيو ءاهيق شيعي ايند ةروثلا هذه نمو مالحألا هذه نم عنصي

 .هؤالمز اهيف
 ' .هل ردع الو

 مولي نأ عيطتسي ال ..ةروثلا ءاطخأب جتحي نأ عيطتسي ال هنإ

 رربم كانه سيل ..ىموقلا داحتالا مولي نأ عيطتسي الو ..نيناوقلا
 نم ايبلس افقوم فقي نأل رربم كانه سيل ..ديدج نم فعضي نآأل

 .هناميإ لكب ..هاوق لكي ..لمعي نأ بجي ..ةايحلا

 ىف هتيوضع بناجب ,ماعلا ريدملل ادعاسم ةكرشلا ىف نيع دقو
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 ..هةلجحو 4ل نوفيلتو ..هلحو بتكم هل حيصأو ..ةرادإلا سلجم

 نإ ..قيفوت ركذت ..ةرم لوأل ديدجلا هبتكم ىلإ سلجي ىهو مستباو
 مغر ..ةلحو هل نوفيلتو ..هكلصحو بتكم ىف رخآلا ىه سلجي قيفوت

 قيفرت قير ىف راش اههتمب لك .:قينف وت نويو هنيج نيئكلا دعانتلا
 قيرط ..ةروثلا قيرط ىف راس دق ىهو ..ةيزاهتنالا قيرط ىف ريسي

 نوفيلتو صاخ بتكم هل امهنم لك ..ةدحاو ةياهتلاو ..ناميإلا
 نإ ..نكمي ال ..ال ..اعم نييزاهتنالاو راوثلل ةايحلا له ..صاخ
 ..مودت الو ىقبت ال رهاظم ..ةايحلا رهاظم الإ نوذخأي ال نييزاهتنالا

 .راوثلل الإ مودت نلو ىقبت نل ةايحلاو
 ,.هطاشن عاشأو ..هيتكم ىف هلك هرمع ىضقي ىملح حبصأو

 ,قظوم لكو .,هئالمز نم سدنهم لك ..اهلك ةكرشلا ىف اراح اطاشن

 اديدج امعط اوقوذت مهلك ..هنوبحي مهلكو ..هعم ىرجي نأ لواحي
 نع ..ةزيبك تاكحسه لمعلا ..ةعتم لمحلا ..اكتيغ سيل لمعلا .:لمعلل
 .بلقلا

 نأ ىلع صرحي ناك ..هدحو جاتنالا ىلع صرحي ىملح نكي ملو
 .نواهتلا نم ..شغلا نم ..ةوشرلا نم ..فارحنالا نم جاتنالا ىمحي

 ةرادإلا سلجم ءاضعأ سيل ..جاتنالا ىمحي نأ عيطتسي ىذلا نم

 نم ةكرشلا ىمحت نأ تعاطتسال ةبلص ةدعاقلا هذه تحبصأ

 تالواحم لك دصت نأ تعاطتساو ..ةرادإلا سلجم ءاضعأ فارحنا
 الإ ائيش ناعيطتسي ال ءريدملاو .ةرادإلا سلجم نإ ..فييزتلاو شغلا
 نأ بجي ةادألا هذه ..ذيفنتلا ةادآ ىه ةدعاقلا نإ ..ةدعاقلا قيرط نع

 .ةروثلا ىف كرتشت نأ بجي ..رهطتت نأ بجي ..ةيلوئسملا لمحت

 ..ةدعاقلا ىلع ةكرشلا رارسأ لك ضرعي ناب ارارق ىملح ذختاو
 لك مهب عمتجي حبصأو ..لامعلاو نيفظوملاو نيسدنهملا ىلع
 ..جاتنالا رارسأ مهيلع ضرعيو ماع عامتجا ىف ..ةرم عوبسأ

 .ةيلوئسملا مهلمحيو ..مهيأر ىلإ عمتسيو
 نيقفانم ..نييزاهتنا لامعلاو نيسدنهملا نيب نأ فرعي ناكو
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 ,ةفئاز ةماستبا ءارو شيعي نأ مهنم لك عيطتسي ءقيفوت «قيدصك

 ةيزاهتنالا نأ فشتكاو ..هيراوج لدبي امك هريمض لدبي نآو
 ..هددحن نأ عيطتسن الو ..هب كسمن نأ عيطتسن ال ءاوهلاك قافنلاو

 ..نيقفانملاو نييزاهتنالا ىلع قبطي نأ نكمي نوناق كانه سيلو
 فعض نم وج ىف الإ سفنتت ال ةيزاهتنالا نإ ..سأيي مل هنكلو

 اوج ةيزاهتنالا دجت نل ..مهرورغ نوقلمتي نيذلا نم اونصحتي

 الإ مهقعض نم اونصحتي نأ ءاسؤرلا عيطتسي نلو ..هيف سقنتت
 نيفظوسملاو نيسدنهملا ىعو فلخ الإ ..ةبلص ةيبعش ةدعاق فلخ

 .تومتس ..ةيزاهتنالا لبذتس اهدعبو ..لامعلاو

 .ىملح بتكم ىف صاخلا نوفيلتلا سرج قدو
 .ةعامسلا عفرو
 تارشع داع هنأب ةدحاو ةظحل ىف سحأ ..ةيحت توصب ءىجوقو

 اضيرم ناك نأ مايأ ةأجف ركذت هنأك سحأ ..ءارولا ىلإ نينسلا

 ىلع لأ دمحي هنأك دهنتي ىهو لاقو ..هنم ىفش ..اريطخ اضرم

 : هكئافش

 .الهأ-

 نأك ءامهنيب رمت مل مايألا نأك قالطناو ةطاسب ىف ةيحت تلاقو

 : ريغتي مل ائيش
 وضع تيقب كنإ نيموي نم الإ شتعمسام انأ ..ىملح اي كوربم -

 .ةرادإ سلجم
 :هتجهل نم هتماستبا ىفخي ىهو ءراقو ىف ىملح لاقو
 ..ركشتم ؛ىكيف كرابي هللا -
 : ةلئاق ةيحت تدرطتساو

 ..صلاخ ةريبك ةجاح تيقب كنإ ىل تلاق ..ىمحر تارم كزانو -

 .كنوفيلت ةرمن ىنتدا ىللا ىهو
 : هراقوب كسمتم ىهو ىملح لاقو

 .كيزإ ىتنإو -
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 : ةيحت تلاقو

 .كنم ةنالعز تنك ام دق ىلع ..ىملح اي ىوق ةناحرف انأ -

 : هراقو ىف ىلاغي وهو ىملح لاقو
 .كتلعز تنك اذإ فسآ انأ -

 : قالطنا ىف ةيحت تلاقو

 .ىلعز شتسنام ةسل انأ امنإ ..فسآ نوكت مزال -

 : ىملح لاقو

 .ىتيسن ىنوكت مزال -
 : لالد ىف ةيحت تلاقو

 .كيب ىتحرف الول كملكاح شتتكامو

 : اراقو دشأ وهو ىملح لاقو

 .ةيحت اي تقولد تحار ةجاح لك -
 : ةدح ىف ةيحت تلاقو

 كنإ كيلع لهسلا نم ناك اذإ ..ثحار ةجاح شيفام ..أل -

 .ىملح اي
 .ىملح تكسو

 : ةهرب دعب ةيحت تداعو
 ؟ نيدعب كملكأ بحت ..تقولد ةيضاف شم انأ -

 : ىضاملا هفعض ىدحتي هنأك ىملح لاقو

 .لغش عاتب هد نوفيلتلا نإ ةقراع ىتنإ -
 : حوحبم توصب ةيحت تلاقو
 ؟ كملكأ ىنزياع شم ىنعي -

 .دري مل ..ىملح تكسو

 : ظيغ ىف ةيحت تلاقو

 ..مهم صخشو ..ةرادإ سلجم وضع تقولد كترضح ..اعبط -

 كنإ كل لوقأ بحأ لاح لك ىلع ؟ةدك شم ..كملكأ شحصي امو
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 سوبتب تنك كنإ شاسنتام سب ..كملكاح شم ءريزو تيقب ىل ىتح
 .شتضرام ىللا انأو ..كزوجتا ناشلع ىديإ

 : عوده ىق ىملح لاقو

 .تقولد موزل سشولام هد مالكلا ..مئاه ةيحت 5 0

 : ةيبصع ىف ةيحت تلاقو

 .كتملك ىنإ ةناطلغ تنك انأ ..ىاب ..ىاب -

 : ىملح لاقو

 ..١.ق ..انأ -

 : ءاكبلا كشو ىلع اهنأك ةدح ىف ةيحت هتعطاقو
 .ىاب ..ىاب -
 .ههجو ىف ىقلت نوفيلتلا ةعامس توص عمسو
 شلك مسشناو
 ..ال ..هقعض مزه هنأب سحأ ..هنم بره دق هفعض نآب سحأ

 .افيعض دعي مل ..ادوجوم دعي مل هنأل ءهمزهي مل

 .نوقيلتلا ةعامس عضوو

 ةيحت ناك ..ثدحي مل اًئيش نأك .همامأ ىتلا قاروألا ىلع ىنحناو

 ههه

 ىلع فخي مل ..ةيكارتشالا نيناوقلا رودصل قيفوت زتهي ملو
 ..ةايحلا ىف هيولسأ رييغت ىف ركفي ملو ..هلبقتسم ىلع الو .هسفن
 ..ةايحلل ديصحولا بولسأآلا هنأب نمؤم ..بولسألا اذهب نمؤم هنإ
 دقو ..ةيلع دامتعالا مث ,ةوقلا زكرم نع ثحبلا ىلع دمتعي بولسأ

 ,هيلإ لصوف ..اهبحاص وه ,ميمأتلا لبق ةكرشلا ىف ةوقلا زكرم ناك

 دعب ةوقلا زكرم حبصأ مث ..همدخيو .هقلمتيو هيضري فيك فرعو
 مث ..هيضضريو هيلإ لصي فيك فرعف .بدتنملا ىضعلا وه ميمأتلا

 طباض هنإ ىعدا ىذلا باصنلا ىه ةوقلا زكرم نأ هيلإ ليخ

 .هتم ديفتسيو هيلإ لصي فيك اضيأ فرعف .تارباخملا
 ؟ةوقلا زكرم نيأ ..ةيكرتشالا نيناوقلا دعب ..نآلاو
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 .لامعلاو نوقظوملا مهنإ
 ريدتم ىلع اهب طقبضيو اهنيلط افقي نا عيطتسي ىلا ةدءاقلا

 .ةرادإلا سلجم ىلعو .ةكرشلا
 ىفظوم ةمدخل هدهجو هتقو عابرأ ةتالث صصخي قيفوت آدبو

 الإ نوكت نأ نكمي ال هرظن ىف تامدخلا تناكو ..اهلامعو ةكرشلا

 نوقلعتي الو ؛كءارو نورجي ال مهنكلو ءكل نوقفصيف ..الثم راخدإلا
 ةفاضإب وأ :ةيقرتب وأ ةوالعبي ادحاو ادحاو مهتدعو اذإ كتكلو ..كيب

 .كتلش اوحيصأ ..كراصنأ اوحيصأ ..ككلم اوحيصأ ..ةمدخ ةدم

 ..ادحاو ادحاو ةكرشلا لامعو ىسدنهم ةلاح ثحبي قيفوت أدبو
 اهلحي نأ ىلع هدهاعيو ءهمامأ هتلكشم ريثيو مهنم دحاو لكل بهذيو
 حبصأ ..اهلحي هعنقيو ةلكشم هل قاخي .ةلكشم هل سيل ىذلاو ..هل
 . ةبلاطم مث ..هئالمز سوفن ىف ةيصخشلا عامطألا ةراثإ وه همه لك
 ملو ءريدملل ايدحت اهب بلاطي نكي ملو ..عامطألا هذه قيقحتب ريدملا
 نم ىكذأ هنإ ..سكعلاب ..ةرادإلا سلجم مامأ ءادعلا فقوم فقي نكي
 ىف ىوق لجر هنأب ريدملا عنقي نأ وه هديري ام لك نإ ..ريثكب كلذ
 رثكأ ديري الو ..نيفظوملاو لامعلا ةقث نم هتوق دمتسيو ..ةكرشلا
 .ريدملا عم نواعتي نأ ديري لب ءريدملا ىدحتي نأ ديري ال ..كلذ نم

 ةلش ىلع .:ةديدجلا هتطخ ىف هدامتعا رثكأ قيفوت عضوو

 مهو .ءنيطخاسلا نم ةلش ةكرش لك ىف ..ةكرشلا ىف نيطخاسلا
 مهنأ ملعيو .:نولشاف مهنأ ملعي قيفوت ناكو ..نولشافلا ةداع

 نيطخاسلا ءالؤه نكلو ..ةثولم مهيديأو ,ةثولم مهرئامض ..نوثولم
 ىق سانلا طشنأ امئاد مهو ..ةكرشلا لخاد ةراثإلا دوقو امئاد مه

 نوديجيو ..بذكلا نوديجي مهنإ ..ةيعامجلا بلاطملا هيجوت
 دمتعي ال اذاملف ..ةمخضلا تاملكلا ةعانص نوديجيو ..شيوهتلا
 ديفتسي نأ عيطتسي هنكلو .هسفن ةرارق ىف مهرقتحي هنإ ؟مهيلع
 .مهنم
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 .نيطخاسلل هيتكم قيقوت حتفو
 :ةريح ىف هيلإ رظني وهو هل لاقو هيلإ ريدملا هاعدتساو

 هتعمس ىللاو ..ريتك كنع تعمس انأ سدنهمشاباي ةقيقحلا -
 ىللا ةكرشلا ميظنت عورشم تيرق ام دعب امنإ ..كحلاص ىف شم
 .هد عورشملاب العف تعنتقا انأ ..ىيأر ريغأ تيدتبا ,هتمدق

 : هفئأب هقصلتو هبراش عفرت هتماستباو قيفوت لاقو
 عورشملا عضي ىللا ..عورشم شم حارتقا هد مدنفا اي -

 .كتدايس

 : نيدملا لاقو
 لبق :تاجاح دوزأو تاجاح هنم ليشاح انأ لاح لك ىلع -

 .ةرادإلا سلجم ىلع هضرعأ ام

 اولاق .مهعم لمع نم لك نإ ..هسفن نيبو هنيب قيفوت مستباو

 .اعبط ..مدخفأ اي اعبط -
 : نيتبقاث نينيعب قيفوت ىلإ رظني ىهو لوقي ريدملا داعو
 ريتك ءاهمدقم تنإ ىللا كءالمز بلاطم نإ فياش انأ سب -

 .ةنسلا ىف هينج فالآ ةرشع نم رتكأ ةكرشلا فلكتاح ىد ..ىوق

 : قيفوت لاقو
 لكاشملا ةيفصتب .ديدجلا دهعلا دبن اننإ فوشاب انأ مدنفأ اي -

 ىأ ىنعي ءنيفظوملا بيصن نم حبرلا نم ةئاملا ىف نيرشعو
 .ةنسلا' رخآ مهحابرا نم اهعير مصختياح ديزتاح فيراصم

 : رارصإ ىق هانيع تعمل دقو ريدملا لاقو
 ىللا ةنسلا نع ىد ةنسلا حابرأ ةدايز نع نيلوثسم انح] سب -

 .ديزت مزالو ..تتاف

 : قيفوت لاقو
 ديزتو ءسيوك لغتشتاح سانلا ..ىد لكاشملا لحت امل وه ام -

 ..ةكرشلا اهحنمت ىللا تاوالعلا نع بتكتاح ديارجلا نإ مث ..حابرألا
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 .ةيكارتشالا نيناوقلا دعب لامعلا ديفت تردق ةكرش لوأ ىقبنو
 : ريكفت دعب ريدملا لاقو
 .ةرادإلا سلجم ىلع هد عوضوملا ضرعاح انأ ..قح كل -

 : احرف قيفوت لاقو
 ىلع تقفاو كتدايس نإ تقولد مهفلباح انأ ..مدنفا اي ركشتم -

 . .مهبلاطم عيمج
 : الئاق ريدملا هلجاع ..جرخيل ماقو
 ىللا ةدوألا ىف كبتكم لقنت كنإ فوشاب انأ ..ةركف ىلعو -

 .ريثك كل جاتحاح انأ ..ىبنج
 : هيتنجو قوف درغرت ةحرفلاو قيفوت لاقو
 .مدخفأ اي ريبيك قرش هد -

 .هسأر ىف كحضي هؤاكذو جرخو

 .لامعلاو نيقظوملا بسك دقل
 .نودفلا نشكو

 هوو
 ..ةكرشلاب ةريغص ةفيظو ىف دمحم نيعي نأ ىملح عاطتساو

 .رهشلا ىف اهينج رشع ةسمخ بترمب ..ماسر دعاسم
 ةبيرغلا ايندلا نم فئاخ ..فوخ ىف ةفيظولا ىلع دمحم لبقأو

 ماظنلاب كسمتلا ىف ىلاغي هلعجي هفوخو ..ةرم لوأل اهلخدي ىتلا
 مينقلا فظونملا ةيصختش ةيرسب صمقت :.نيفظؤوملل عوستوملا
 ىلع صرحيو ..ةلماك هتلح دترم ىهو ةكرشلا ىلإ بهذي ..ديدعرلا
 ةعاسلا ىف جرخيو ءطبضلاب ةنماثلا ةعاسلا ىف هبتكم ىف نوكي نأ
 حبصأو ..هدايسأ مهتأك هئاسؤر مامأ ىنحنيو ..طيضلاب ةنماثلا
 قرجي ملو ..قيدصك ال سيئرك - لمعلا ءانثأ - ىملح هقيدص لماعي
 مامأ هنع ثدحتي نأ ىلع قرجي ملو .هبتكم ىق هيلإ بهذي نأ اموي
 نه نيك .ءاريطت اريبك اناسن] هرظن ىف حيما ملح نإ ..تالمز
 مغرو ..هسأر بناجب هسأرو هبناجب فقي نأ نم ربكأو ..ةقادصلا
 ميدقلا فظوملا ةيصخش نم ررحتي نأ عيطتسي دمحم ناك دقف كلذ
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 | ىف قيفوتو ىملح هيقيدصب ىقتليو ءاسم لك بهذي امدنع ديدعرلا
 ..ةثالث نم دحاو هنأي هساسحإ هيلإ دوعي ناك ..ىبارع ىهفم

 ..ميدقلا هساسحإ سيل ..اديقم اساسحإ امئاد ناك هنكلو ..قيدص
 ةكرشلا ىلإ داع اذإ ىتح ..ىلابماللا كحاضلا قلطتملا دمحم سيل
 داعو ءديدعرلا ميدقلا فظوملا ةيصخش هيلإ تداع ءىلاتلا مويلأ ىف
 مدق ىلع هيئاجب فقي نأ ؤرجي ال ءاريطخ اثيش هرظن ىف ىملح
 .ةاواسملا

 نم ريبك ددع نيب اهيق سلجي ىتلا ةرجحلا ىف ىملح هيلإ بهذو
 افوقو ءالمزلا عيمج ضفتناو ..ةكرشلا ىفظوم راغص ..هئالمز
 فارطأ مضي ىهو فقو ..دمحم مهعم ضفتناو ..ىملح لخد امدنع

 ادحاو ءالمزلا ىملح حفاصو ,دردزم ههجوو ,هقير علتبيو .هترتس
 ىملح عضوو ..افقاو دمحم لظو .هتحفاصم دعب اوسلجو ءادحاو

 : ةريبك ةماستبا هل مستبي وهو لاقو ,هفتك ىلع هدي
 .دمحم اي دعقا -

 : ديدعرلا قظوملا ةجهل ىف دمحم لاقو
 .مدخفأ اي ىفعلا -
 : ةشهد ىق هيلإ رظني ىهو ىملح لاقو
 .ىبحاص كنإ ىسان تنإ ..ىخأ اي دعقأ -
 : ادردزم لازي ال ههجوو دمحم لاقو
 .مدنفأ اي وفعلا -
 هتشهدو .,ةعرسب لاقو ..ىملح ىنيع ىق ةشهدلا تدتشاو

 : قاقشإ ىلإ لوحتت
 ءانسل حورن ناشلع ءلقشلا دعب ةكرشلا باب ىلع ىنانتسا -

 .اوس

 : ديدعرلا فظوملا ةجهل نم ريغي نأ نود دمحم لاقو
 .رضاح -

 دمحم دأعو ءجرح فقوم نم برهي هنأك ةعرسب ىملح هكرتو
 .اريطخ اققوم زاتجا هنأك دهنتي ىهو هدعقم ىلع سلجي
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 دقو ..ءانس ىلإ ايوس ايهذو ..ةكرشلا باب ىلع ىملح رظتناو
 دعي ديدعرلا فظوملا ةيصخش نم ءىشلا ضعب دمحم ففخت

 لسالس هردص لوح نأك ءاديقم لازي ال هنكلو .:ةكرشلا نم هجورخ
 ..هتماستبا قالطناو ..هحور قالطنا ..قالطنالا نم هعنمت ديدحلا نم
 ..هتيصخش قالطناو

 ..اهلقط اهعم تلمحو نويسنيلا ىلإ تداع دق ءانس تناكو

 ..اهيتفش ىلع ةحرم ةماستبا ..ةحرف دمحمو ىملح تلبقتساو
 نم تثربو ..اهلكاشم لك نم تئرب اهنآأك ..اهينيع ىف ةيوق ةعملو
 .اهليقتسمو ..اهنبا ليقتسم ىلإ تنأمطاو ..بحلا

 دمعتيو .اهتفرغ ىف شارفلا ةفاح ىلع سلجي ىهو ىملح لاقو
 : رخآلا ىه احرم نوكي نأ

 .دمحمل ىعجرت مزال ..ريطخ رارق تذختا ..صالخ انأ -

 ىنحم دعقملا ىلع سلاج ىهو ءدمحم ىلإ ةعرسب ءانس ترظنو
 دوسأ ليدنمك هتيبج قوف ةالدم هرعش ةلصخو ءامدهم ,سأرلا

 : تلاق مث ..هعومد هب ففجي

 ..صالخ انأ ..ىملح اي تقولد هد عوضوملل ةمزال شيفام -

 .ديدج نم دلوتأ ىنإ تررق ..ديدج نم ىلبقتسم أدبأ ىنإ تررق
 : سامح يف ىعاج لاقو

 : ءانس تلاقو
 وه سي ..دلولا ناشلع هينج رشاتسمخ ىنادإو ..ةقراع -

 .فظوتاو ليثمتلا باس هنإ ةدك ىلع ليلدلاو ..شريغتا ام
 : ىملح لاقو
 تأ شيسنتام ءانس اي سب -

 : ةمزاح ةجهل ىف ءانس هتعطاقو
 ,ىنحرجياح هيف مالك ىأ ..ىملح اي هد عوضوملا شالب -

 .لدمحم حرجيو

 : لاق مث ..سأي ىف دهنتو ..ةهرب ىملح تكسو
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 ؟ دلولاو -
 : مالستسا ىف تلاقو اهسأر ءانس تنحأو

 لوط لضفاحو لغتشاح انأ ..هتمع دنع ىبرتي هنإ ةقفاوم انأ -

 .هنه ىلاب ذا رقاد شم ..حرسملا ىف ةلوغشم ليألاو زاهنلا
 اهلفط تلمحو عومدلا نم ءاشغ اهينيع ىفو تعفدناو

 .اهردص ىلإ همضت ىهو
 : رارصإ ىف تلاقو اهسأر تعفر مث

 :ةوياع انآ امى ةفؤشأ .:طوش ىلع نمي د
 : ةرققلا هذه لاوط تكس نأ دعب لاقو هسآر دمحم عفرو

 ةقفاوم شم سب ..اهدالو عم دمحأ ىبرت اهنإ ةقفاوم ىتخأ -

 .تييلا ىف هيفوشت ىجيت كنإ
 : ىملح لاقو

 .كل هبيجي ىهو دمحمل ىلوق ,هيفوشت ىبحت امل ..مهم شم -

 ..اهلفط نيبج ىلع ةتماص ةلبق تعيطو تنحناو ..ءانس تتدكسو

 .عومذلا نم ةقبط اهينيغ ىقز
 .ءاتس حفاص مث ءلفطلا ليقي ىملح ىنحناو

 : ءاتس ةءارو تحاصو ..جرخيل رادتسا

 .دمحم -

 لذاختم توص ىف لاقو ..نيتلئاستم نينيعب هيلإ تفتلاو
 :موحبم

 .معن ب

 : مستبت نأ نود ءانس تلاقو

 .ىئسوب -
 ..ةزنوزهم ةوطخ ءانس ىحن اطخ مث ..ىملح ىلإ دمحم تفتلاو

 .اهدخ قوف ةعيرس ةلبق اهلبقي ىنحناو
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 نأ ديرت اهنأك .هدخ قوف اهدخ تعضوو «.هقنعب ءانس تقلعتو

 اهبح نأك هيلإ رظنت ىهو تلاقو ..ةعرسب هنع تدعتبا مث ..هيلع مانت
 : اهينيع ىف لاري ال

 .انثبا نم كلاب دخ ىقياو ..دمحم اي كسفن نم كلاب دخ -
 .هسأر دمحم ىنحاو

 هتماق قوف نم عقي داكي هرهظ نأك ءرهظلا ىنحنم ىهو جرخو
 .ةليوطلا

 ةيصخشو ..دمحت هيف ءىش لك ..ةدماجحلا هتايح ىلإ داعو

 ..هبهاوم لك اهتحت نفدتو ,هيلع ىغطت .ديدعرلا ميدقلا فظوملا
 ددرتي دعي مل ليثمتلل عافدنالاب سحي دعي مل ..اضيأ هبهاوم تدمجت

 هيف عقي ىذلا عراشلا ىف رمي الأ دمعتي حبصأ لب ..حرسملا ىلع
 لمحي امتاد هنكلو ؟ىه ام ىردي ال ..امئاد هملؤي ئشو ..حرسملا

 لواحي ال ..هنم ةعطق هنأك ملألا اذهل ملستسم ىهو هردص ىف املأ

 لك بهذي نأ هلعفي ام لك ..هبابسأ ثحبي نأ لواحي الو ..هيوادي نأ
 .ةصيخرلا تاناحلا ىدحإ ىف ركسيو ءاسم

 نأ لواحي هنأك هنبا هجو ىف رظنيو ةكرشلا نم دوعي ىهو
 هتايح لخد ىذلا بيجعلا قولخملا اذه رس فرعي نأ ..هقرعي

 ..اكيش ىردي ال هنإ ..ائيش اهلأسي نأ نود ..هتخآل هكرتي مث ..ةأجف

 لافطألا دعي فيك ىردي الو ..لافطألا هجاتحي ام ىردي ال
 صاخلا هداريا اضيأ اهل كرتو ,هتخأل هكرت ءىش لك ..مهلبقتسمل

 ىلإ هب بهذيو هنبا لمحي سيمخ موي لك ىفو ..هنيا ىلع هنم قفنتل
 رمت نأ ىلإ ءبيرق ىهقم ىف رظتنيو لزني مث ءاهل هكرتيو ءءانس
 دوعيل ..لفطلا هيلإ ديعتو ء.حرسملا ىلإ اهقيرط ىف ىهو .ءانس هيلع
 .هتخأ ىلإ هب

 .دمجتم هيف ئش لكو
 .هلوح نم ةدمجتم اهلك ةايحلا

.»6 
 .ىيارع ىهقم ىف ةثالثلا ءاقدصألا عمتجاو
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 رظني ىهو ,ةحزللا هتماستبا قوق قلطفت هتحرفو قيفوت لاقو

 : هيف تمشي هنأك ىملح ىلإ
 .هبتكم بنج ىبتكم لقن ريدملا ؟هيإ لصح ةدراهنلا فرعت -

 .كبقاري ناشلع مزال -

 .ةديدج ةيقرت دخآو نيموي
 : ءوده ىف ىملح لاقو

 .نكمم شم -
 : دحت ىف قيقوت لاقو
 ؟ هيل نكمم شم -
 : ىملح لاقو
 شم تنإو ..ةيكارتشا تقب ايندلا ..تريغتا ايندلا نأل -

 .ةيكارتشالاب نمؤم الو ..ىكارتشا
 : قيفوت لاقو
 تفرع ولو ..ىلمع ىكارتشا انأ ..كنم رثكأ ىكارتشا انأ -

 ىكارتشا ىنإ فرعت ,ةكرشلا ىف نيف ظوملل اهتلمع ىللا تاجاحلا
 .صنخو

 : ىملح لاقو
 ناسنإ كنإ مهملا ..نيفظوملل اهلمعت ىللا تاجاحلا مهم شم -
 يقتود يعوست قش سنكتميو هيكارفتشا نوك طك نط
 دعتسمو ..ةجاح ىأ ىقبت ىتسم ..ىنويهص ىقبتو ..ىلامسأر
 كنإ كتحلصصم نم فوشت ام موي :مهتمدخ ىللا نيف ظوملا عبدت
 .مهحبدتك

 : هيدحت ىف دتشا دقو قيفوت لاقو
 نم نإ ركأف تتك اذإو ..ىضاف مالكو ةباطخ شالب ايوخا اي -

 كل لوقأ بحأ .ةرادإ سلجم ىضع تيقب كنأل هد مالكلا لوقت كقح
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 .ةرادإلا سلجم ىف ىضع ىقباح نامك انأ ىنإ
 : لاقو ءةروثلا ىلع هنم ىشخي هنأك عزج ىف ىملح هيلإ رظنو
 ؟ ىازإ -

 : قيفوت لاقو
 .نيفظوملا نع ةرادإلا سلجم تاياختنا ىف ىسفن حشراح -

 : هتضبقب ةدئاملا ىلع طبخي ىهو ىملح لاقو

 تحتف مهنيع نيفظوملا ..سيوك كنيفراع نيفظوملا ..طقستاح -

 .هتقيقح ىلع دحاو لك اوفرعو
 : دحت ىف قيفوت لاقو
 ؟نهارت ..حجناح -

 : هينيع ىف ةروثلاو ىملح لاقو

 .نهارأ -

 : ايدحتم ىملح ىنيع ىف رظنيو هقنع دمي ىهو قيفوت لاقو
 ؟ ىكارتشالا داحتالا تاباختنا ىف نامك حجناح ىنإ نهارتو -
 : طخس ىف ىملح لاقو

 .نهارآ -

 نولواحي نيذلل دحت ..دحت هينيع ىفو ..قيفوت ىلإ رظني لظو
 ءزج عوج ةيينينع ىقو :.ةروخلا اهوطغت ةوطخ لك ىلق ىطسلا
 ىف رمتسي نأ ىلع ميمصت ..ميمصت هينيع ىفو ..ةروثلا ىلع
 :هتنث مل ةكردتملاو ::ليوط قيزطلا نأ تفرع دقو ..قيرظلا

 : لاقو ..الذاختم اعيقر دمحم توص عفتراو

 .كمهي الو ..ىملح اي كسفن شلعزتام -

 44/091 عاديإلا مقر
 ىلودلا ميقرتلا

.1.8.8 

0745-1 - 977-08 

 ا" ميب ءىشالا»ه 5491 »




